
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ภาค ๓

ส่งสอบ ๖,๓๑๖ คน ขาดสอบ ๙๒๓ คน คงสอบ ๕,๓๙๓ คน สอบได้ ๓,๕๐๔ คน สอบตก ๑,๘๘๙ คน (๖๔.๙๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๐๐๑
นายประทวน เพียนถาวร ๐/๐/๒๕๐๗ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๐๒
นายสุรินทร์ เกตุอินทร์ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๐๓
นายสุพจน์ กุลนิล ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๐๔
นายอนุวัตร หวังสุข ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๐๕
นายรัฐธรรมนูญ แก้วการไร่ ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๐๖
นายสหวัชร์ พุทธรัตน์ ๐/๐/๒๕๒๕ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๐๗
นายทิวากร สารสุวรรณ์ ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๐๘
นายสามารถ ทวีทา ๐/๐/๒๕๒๘ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๐๙
นายณรงค์ ว่องกสิกรรม ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๑๐
นายอุทัย สุขสบาย ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๑๑
นางสาวทิวารัตน์ จันทร์กอน ๐/๐/๒๕๓๓ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๑๒
นางสาวหนึงฤทัย

่

พิกุลทอง ๐/๐/๒๕๒๒ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๑๓
นางสาวจิรฐา ไทยขำ ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๑๔
นางสาวบังอร บุญเฉลิม ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๑๕
นางสาวชิดชนก วัฒนกูล ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๑๖
นางสาวนัดดา สารสุวรรณ์ ๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๑๗
นางสาววรรณิสา คงทับ ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๑๘
นางสาวจันจิรา อ้นเหลือ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๑๙
นางสาวสุปรียา นกเล็ก ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๒๐
นางสาวสุพัตรา ชมาลัย ๐/๐/๒๕๒๑ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๒๑
นางบรรจง บำรุงแขวง ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๒๒
นางสาวสมใจ ยุพันธ์ ๐/๐/๒๕๒๔ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๒๓
นางสมศรี สมหมาย ๐/๐/๒๕๑๒ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๒๔
นางสาวอุทัยวรรณ มีมณี ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑ / ๑๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๐๒๕
นางสาวสร้อยฟา แคเขียว ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๒๖
นางสาววรรณา ดิษหร่าย ๐/๐/๒๕๒๗ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๒๗
นางสาวแสงดาว จุลมุสิก ๐/๐/๒๕๒๙ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๒๘
นางสาวคนึง จุมเฉียง ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๒๙
นางสาวพิลัยวรรณ อ่อนช้อย ๐/๐/๒๕๓๑ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๓๐
นางสาวสุปราณี สาระขวัญ ๐/๐/๒๕๑๙ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๓๑
นางสาวจงรัก โพธิวัด

์

๐/๐/๒๕๒๖ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๓๒
นางสาวปภัสราภรณ์ แจ่มจำรัส ๐/๐/๒๕๓๕ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๓๓
นางนำฝน เชือโพล้ง

้

๐/๐/๒๕๑๔ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๓๔
นางสาวอังสนา พงษ์เผือก ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๓๕
นางสาวณัฐนิช เพ้งเมือง ๐/๐/๒๕๓๖ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๓๖
นางสาวอังคณา เรืองโรจน์ ๐/๐/๒๕๓๘ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๓๗
นางสาวสุนันทา ชัยมงคล ๐/๐/๒๕๓๗ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๓๘
นางสมพร เปาหินตัง

้

๐/๐/๒๕๑๕ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๓๙
นางสาวสมลักษณ์ ประสิทธิกรณ์ ๐/๐/๒๕๒๓ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๔๐
นางสาวกฤษณา แปะหลี ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๔๑
นางสาวสุพัตรา มิลยะลา ๐/๐/๒๕๓๐ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงวิชุดา น้อยบุญทำ ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
เขาพะแวง  

อน ๒๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงชาลิสา สีทอง ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
เขาพะแวง  

อน ๒๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายนรชล พันธ์นงค์ ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
เขาพะแวง  

อน ๒๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายทักดนัย วโรทยาน ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
เขาพะแวง  

อน ๒๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายอภิวัฒน์ พิพัฒชัยกุล ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
เขาพะแวง  

อน ๒๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงวัฎพร บินชัย

๑๐/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงปุณยาพร อุ่มบางตลาด

๑๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงดวงเดือน ยอดสำเภา

๑๘/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงนันทกานต์ กลันการไถ

่

๑๙/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายคามินวา พุทธคี

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายเกรียรติศักดิ

์

เจียงกูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายสุพจน์ แสงนุภาพ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายบุญพิทักษ์ ทองสุข

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายสิทธิชาติ กลำปวน

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายพงศ์เทพ ถึงกล้า

๒๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงชนิดา สุทธินันท์ ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงจรรยพร เทียนแก้ว

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงกนกพร จันทรา

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒ / ๑๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงนิรุชา บุญโพด

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงยางใต้ คลองเคียน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เชียวชาญกิจ

่

๐/๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองพังค่า (ประชานุกูล)

คลองหิน  

อน ๒๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงโฉมสุรางค์ เกิดสรรค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตานาด ตานาด  

อน ๒๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงจิณห์นิภา ฉลาดธัญกรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตานาด ตานาด  

อน ๒๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายธนิสร ฆะสันต์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตานาด ตานาด  

อน ๒๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายสายชล เขนย

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตานาด ตานาด  

อน ๒๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายธนภัทร อาจเอือ

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตานาด ตานาด  

อน ๒๔๖๐/๐๐๖๗ เด็กหญิงรัญญาลักษณ์
ขังเขตต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตานาด ตานาด  

อน ๒๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายศุภกร กลำเจริญ ๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงสุธาสินี ฉำหลวง

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงธริดา กลำเจริญ

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงศุภนิดา ไทยขำ ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงธัญญานุช บุญเกต

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงภารุจีย์ ยาชัย

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงณิชา สังขสุทโท

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงชัญญานุช โพธิเนย

์

๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงณัฐการต์ ขอนบกลาง

๒๓/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงประภัสสร อำดอนกลอย

๑๐/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงวริศรา แก้วเฮียง

๒๓/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยขำ

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายโยธิน กอบสาริกรณ์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กชายภานุวัตร รักสัตย์

๗/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายขวัญชัย พงษ์เกษตรการ

๒๘/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงวรรณวิษา กันภัยเพือน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงอรปรียา บุญธัญญกิจ

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองตางู เนินซาก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงวรรณพร อยู่เรือง ๐/๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์)
เนินเหล็ก  

อน ๒๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงนวรัตน์ สมัคสาริ

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดจักษา บางกุ้ง  

อน ๒๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายเมธิชัย โพธิน้อย

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดจักษา บางกุ้ง  

อน ๒๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายวีรวุธ ประสพเนตร์

๒๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
บุญลือ  

อน ๒๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายจักรพรรดิ กีรติโชคนันท์

๑๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
บุญลือ  

อน ๒๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายเจษฎา อ่อนเกล้า

๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
บุญลือ  

อน ๒๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงอินทิรา เกษณา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง

บุญลือ  

อน ๒๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงอรชา พรมสาร ๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
บุญลือ  

อน ๒๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงอิงชุอร อินทร์ทุย

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
บุญลือ  

อน ๒๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงชญานิศ ชาญธัญญกรณ์

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
บุญลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงนรีรัตน์ แน่นหนา

๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง
บุญลือ  

อน ๒๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายอนิวัต ศรีมหันต์

๑๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงวิรัญญา แขวงเพ็ชร

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายกฤษฎา กุดสงไข

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงรัตนา เชยรักษา

๓๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายธนวินท์ ปนงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงเบญญาภา แพงศรี

๒๒/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงวรรณษา จินะชัย ๓/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงบุญสิตา พัวพงษ์ ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สุขพล ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านภูมิธรรม ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงสุชานันท์ อภิสิตานนท์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านภูมิธรรม ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงนันทนา วัชนาค

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านภูมิธรรม ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายพงศกร อุ่นสมัย ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านภูมิธรรม ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อันทะสา ๒/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านภูมิธรรม ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายกฤษดา รุจิศักดิ

์

๑๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูมิธรรม ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายดนุวัศ กันยา ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านภูมิธรรม ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงญาดา บุตรสิงห์

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านภูมิธรรม ภูมิธรรม  

อน ๒๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ฟกอ่อน ๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเนือร้อน

้

ศรีประมุข  

อน ๒๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงพีรยา วัฒนวิกย์กรรม

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สังกัสรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงธวัลพร โพธิสุวรรณ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สังกัสรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายมนัสวิน องค์นาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สังกัสรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายบารมี ทวีชาติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สังกัสรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายภาณุ สุรศาสตร์

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สังกัสรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายกิตติธัช สุหรังโรจน์

่

๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา สังกัสรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงอภิญญา อริยะดิบ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนหนองเต่าวิทยา หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงภิญญดา สีมะไมล์

๒๖/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงเกวลิน เนียมสังข์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเต่าวิทยา หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายธรธันย์ มณีโชติ

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายเจษฎา นัสยารส

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายวีระพงษ์ สุธีรังสรรค์

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนหนองเต่าวิทยา หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายนฤเบศร์ บัวเผือน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเต่าวิทยา หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายอภิวัฒน์ วาโฉม

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองเต่าวิทยา หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายจักริน เปรมจิตต์

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

หนองหญ้านาง  

อน ๒๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายนัฐพงษ์ สุทธิรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

หนองหญ้านาง  

อน ๒๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายพีรพงษ์ พัฒสาริกิจ

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

หนองหญ้านาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายสมศักดิ

์

มิมกระโทก

่

๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

หนองหญ้านาง  

อน ๒๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงเกวลิน อิมคำ

้

๕/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

หนองหญ้านาง  

อน ๒๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงนฤมล ทองอำ

๒๗/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

หนองหญ้านาง  

อน ๒๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงไอลดา พิสณุพงศ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

หนองหญ้านาง  

อน ๒๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายศักดิชัย

์

สระศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

หนองหญ้านาง  

อน ๒๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายรัตนตรัย บัวสำลี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโพธิ

์

หนองหญ้านาง  

อน ๒๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายชยานันต์ กองแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๓๗ เด็กชายชารินทร์พัฒน์
พลูพันธ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงณัฐชา ตันเจริญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงดลพร น้อมนิล

๑๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายธนโชติ อุตคำ

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายธนดล วิกยพันธ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๔๒
นายธนากร ณ บางช้าง

๒๒/๐๖/๒๕๔๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายธรรมภาคิน ลีตี

้ ๋

๑๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายนนทพัทธ์ โชคชัย

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายนภัสสร เเสงโชติ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายนฤภร พรหมรักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงนิตยา งามขำ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงนุชรี รอสุขพูล

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ก้อนจ้าย

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายพงศภัค สุทธิศักดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายพชรดนัย บุญเสนาะ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายพีรณัฐ เสือเงิน

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายพีรพัฒน์ บุณยานันท์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงเพ็ญชญา คล้ายแตง

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายภานุพงศ์ บุญกลาง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายระพีพัฒน์ ห่านวิไล

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงลลิตา รัตนภักดี

๒๐/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงวรรณษา เฉลยพล

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายวสิษฐ์พล อัมระนันท์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงวัชรินทร์ ทิพย์วรรณ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายศุภกฤต สุขปยังคุ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พันธุ์เสือ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กหญิงสุชัญสินี วงษ์ธัญกิจ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงสุภาวิดา บุญวรนุช

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายสุรวัช เลาหวัฒนเสรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงสุรีพร ดีดสี

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงอุษา บุญเกิด

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายกมลภพ นุสติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายกฤษดา ตาลราช

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงจิรธิดา สาเลยยกานนท์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายณฐพงศ์ สุโพธิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายณัฐพล กำแพงบุญ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงธัญนันท์ มาดี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายนพดล นาคช้าง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายนัฐพล เกิดศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงบุษกร แผดศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายวรวุฒิ เสริมสุขต่อ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายวุฒิชัย สมัครการค้า

๑๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มีเผ่า

๐๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กหญิงสุรัมภา ใจธัญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายอภิชน มีเย็น

๑๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายกิตติพศ เพียรธัญญะ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายเกรียงไกร ชูแสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายเจษฎา ชูศรีโฉม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงฉัตรรวี หาพร

๒๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงชนากานต์ หมันการนา

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายชลธาร ฉายา

๑๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงชวิศา เกล้าวิกรณ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายชัยพร เชยจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงญาณิศา ธุระมาลย์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงญาตาวี โพธิหลำ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงญาตาวี ร้อยแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายณัฐพฤทธิ

์

ทองสุข
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายณัฐพล มีขำ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายต่อสกุล กนิษฐจินดา

๐๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายทัชกร บุญนิล

๒๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายธนากร กิจเจริญไชย

๒๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายนพกร นพรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงปริยาภัทร ยงการนา

๒๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงปุณยาพร เลาหพรรค

๒๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงพลอยเพชร แม่นศร

๓๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงพัทธ์จิรา นานาวัน

๓๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายพัสกร พิณพงษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายเมธี ว่องธัญกิจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายยศพร ต่อพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายยศวริศ กิจเจริญไชย

๑๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงวิญญวรรณ คุปต์หิรัณย์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงสโรมา งามสมชาติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงสวิชญา บัวคำ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายสิทธิชัย คันธะทรัพย์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงสุกฤตา อยู่ประจักษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงอินทิรา สุดเทพ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงเอกศจี หอมกระทุ่ม

๐๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส หลวงราชาวาส  

อน ๒๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายพงศกร ขำอิง

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายวรินทร รอบรู้

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงปทิตตา แม้นพยัค

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงวณิชยา เยาวพิน

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงหัทยา บุญสิงห์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายภากร กลินเจ๊ก

่

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กชายสุเมธ ปนแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายศุภกิจ สถิตย์พงษ์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายภัทรกร อินทรีย์

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงวันวิศา แสงอรุณ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายปยะมินทร์ เพ็ชรแกม

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กชายพีรพงษ์ สังข์ชัย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายพลพิพัฒน์ แสงอาทิตย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กชายนันทกรณ์ คุ้มครอง

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญธัญกิจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ นิละไพ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายชินภัทร์ อินทรีย์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายรังสิมันตุ์ เหมะ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงพรกมล เชียงอุดม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงศศิธร พ่วงแสง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี อมฤตวารี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายภัทรศัย คันศร

๑๕/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายณัฐนันท์ ดินแดง

๑๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม
 

อน ๒๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงรมย์ชลี หมืนใจมัน

่ ่

๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม
 

อน ๒๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา หมืนใจมัน

่ ่

๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม
 

อน ๒๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงทักษพร พูลเขตรนคร ๓/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงหทัยชนก ศรชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คุ้มญาติ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายศักรินทร์ รอดมาก

๑๕/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงนิตยา ธัญญเจริญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงปยะวรรณ เกษมุติ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายธนวัฒน์ บัวเทศ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายณภัทร สนองคล้าย

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงบุณยวีร์ บุญจิตต์

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงภัทรมน สิงห์โตทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ งามตา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงพิมพ์นารา ดีฉนวน

๐๙/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส เกิดศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายณัฐณิชา กกอู่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงชนิกานณ์ รักเสนาะ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายตติย คำภา

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายสรภัค สาโรจน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๕๕
นางสาวเกสรา เทียนทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงธนิษฐา ปยะวงค์ลาวัลย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ดาวเรือง
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม
 

อน ๒๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงฑิมพิกา สาระคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงณัฐชา ทับประเสริฐ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงปทมวรรณ เกิดศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงภัคจิรา ศิริเขตรกรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงสุทธิลักษ์ อินทสุวรรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายภูวนาท สร้อยจู

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายทรงเกียรติ หลวงอุดม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงวรรณยา เกษมุติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงกฤตชญา รจนากิจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายปรมินทร์ เก่งสาริการ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงสุนิสา ดิษฐเจริญ

๒๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงลักษณพร ปกโคกานัง

๑๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายปรวิชญ์ แจ่มศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลทัพทัน(อุดมพิทยา) วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงธิดาภรณ์ รักกสิวิทย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

วัดเขาปฐวี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายกฤษณะ มะลิรัมย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

วัดเขาปฐวี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงลลิตา พะวา

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

วัดเขาปฐวี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายชาญชนะ เชียวเขตรวิทย์

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

วัดเขาปฐวี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายก้องเกียรติ ผลวิบูรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

วัดเขาปฐวี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงปาริฉัตร ชำนิเขตรการณ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

วัดเขาปฐวี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงธนัชพร น้อมมนัส

๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

วัดเขาปฐวี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ จัดเขตรกรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

วัดเขาปฐวี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงธนาภา แซ่เล้า

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

วัดเขาปฐวี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายชญานนท์ บุ้งทิม

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินเคว่า (พูลประชาสรรค์)

วัดเขาปฐวี  

อน ๒๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงกนกนาถ บุตรม้วย

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงกฤตพร สุขเกต

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดีวัน

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ โดดเครือ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงจรรยาพร สังข์ทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงเจนจิรา ชัยแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงพัชชา ดอนกลอย

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี ขำอิงค์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงรัศมา เจนเขตรการ

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงโสภิษตา พงศ์เผ่า

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงบุญหลง สิทธิการณา

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายพสิษฐ์ แสงฟา

๒๑/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดตลุกดู่ วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงฝนฤดี ลำเลิศ

๒๑/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดตลุกดู่ วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงสุขาวดี เกษม

๒๐/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดตลุกดู่ วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายจิรายุ วิเศษดอนหวาย

๒๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดตลุกดู่ วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงทิพย์มณฑา ชูช่วย

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดตลุกดู่ วัดตลุกดู่  

อน ๒๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงภาริณี รักกสิวิทย์

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแห้ว วัดหนองขุย  

อน ๒๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงวรดา นิโรจน์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแห้ว วัดหนองขุย  

อน ๒๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ไตรยงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแห้ว วัดหนองขุย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายวีรภัทร คล้ายแปน

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสาริกา วัดหนองขุย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายธนากร สุวรรณิก

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสาริกา วัดหนองขุย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายชัชพล แกว่นกสิกรรม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสาริกา วัดหนองขุย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงอาทิตยา แกล้วเขตรการ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสาริกา วัดหนองขุย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงปุณณดา อ่อนวรรณะ

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงพิชญาภา แข่งเพ็ญแข

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงณฤดี พิรา

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงศิริพร จีนเมือง

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายหัฏฐกร

แกล้วเกษตรกรณ์ ๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายธณพล ปยะภาค

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายอณุชา บริวาส

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงสุกัญญา สมัครเขตรกิจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงสุภัสสร รัตนวรรณ์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงสุปรียา ชาวกระลืม

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงพิชญธิดา พิลึก

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายจิรฐพงษ์ สิทธิสาริกรรณ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ผาสุข

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงขวัญศิริ สุวาท

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายฐิติวัฒน์ ทิพย์สังวาลย์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายณัฐพงศ์ โคมทอง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงพริมา โพธิกิง

์ ่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงจินตนา จันทรังษ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายธีรทร พูลสาริกิจ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายธนทัศน์ สังข์ทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายวรชิต ประภา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายวิทวัส บัวห่อ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายสหัสชัย วินัยพานิช

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงชมพูนุช นาคสิงห์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายธีธัช ศรีสุวรรณ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงอฐิตยา แก่นจันทึก

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงเพียงขวัญ พันธุ์ไกร

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายกนกพล คงทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงพรลภัส แรงเขตรการ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายวรากร วงศ์อนุ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายโสภณวิชญ์ เต็นแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงธัญจิรา สืบสายจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสระ วัดหนองสระ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงจารุวรรณ บุญมา

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ทัศวงค์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญมา

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงปริยาภัทร บุญเสริม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงชุติมา เขียวไสว

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองงิว

้

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายณรัตนันท์ สุวรรณศิริ

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายอนันตชัย แก้วการไร่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงจินดารัตน์ รักษาศิลป

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงฐิติมา รัตนธรรม

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงณัชชา คำสาย

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงปพิชญา ปนโคกกรวด

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงปยธิดา หอมหวล

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงวนิดา สีวันนา

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงศิริปรียา ศรีโพธิงาม

์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงสิรินยา โอ๊ยนาสวน

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงหยาดนภา ศรีวังแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงลลิตา ชมชืน

่

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงกชพร แขมภู

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายไชยนวัฒน์ ภูฆัง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายนพพร ส่งสุขสำเภา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายพีรพัฒน์ อินสัน

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายวรพล ฉิมกมล

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายอมรสวัสดิ

์

แปนห้วย
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายอัษฎา ลิมศฤงคาร

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงพลอยชมพู ทับทิม

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงกัณฐิกา ทองจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เลขนอก

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงพนารัตน์ ทองลอย

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ทองไพรวรรณ

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงนันทิกานต์ ฉิมเดช

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงสุพัตรา สะและ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงช่อทิพย์ จันทา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงวรรณภา ฉำเจริญ

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงบุษบา เข็มสร

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายอนุพันธ์ พรมมา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพหมัน ทัพคล้าย  

อน ๒๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายสุริวงศ์ อิทธิประเวศน์

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก วังตอ  

อน ๒๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กหญิงวรัญญา แสงสุด

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน วัดบ้านจัน  

อน ๒๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กหญิงประภัสสสร พุ่มดารา

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน วัดบ้านจัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายคณิศร บุญน่วม

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน วัดบ้านจัน  

อน ๒๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายวันเฉลิม พรมแสงจันทร์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน วัดบ้านจัน  

อน ๒๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายดัสกร ครคง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านจัน วัดบ้านจัน  

อน ๒๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นิมนวล

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน วัดบ้านจัน  

อน ๒๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายสหชาติ พานแก้ว

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านจัน วัดบ้านจัน  

อน ๒๔๖๐/๐๓๘๐
นางสาวกชพร นัยน์ภัคร

๐๑/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านจัน วัดบ้านจัน  

อน ๒๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงรักษิณาวัลย์ สิงห์สม

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงวันทนีย์ ร้อยเชียงอินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงสุทธิดา แสนธิ

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงอุษามณี ศรีเดช

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงนฤภรณ์ ดีพิจารณ์

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงฐิติกานต์ ครคง

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงสุชาวดี อ่อนสอาด

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ จำปาพา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายณัชศุทธสิน แจ่มไทยสงค์

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายวันลพ การภักดี

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายเกียรติภูมิ คุณแสง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายวงศกร หอมชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายธนกาญจน์ ไชยชนะ

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายทองเพทาย วารินิล

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายบุญธนันท์ กามี

๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงนัชนันท์ เกตุแก้ว

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงวริศรา ทรดี

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายศักรินทร์ ทองบุญ

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงชุดาภา ดุลย์พฤกษ์ศักดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายจารุกิตติ

์

สีฟุยเดช
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายธันวา กาฬภักดี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงทิพพิมล ช้างสาร

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงพัชนิดา ศุภกิจวัฒนา

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๐๔ เด็กหญิงปรีณาพรรณ กลำพันธ์ดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กหญิงนันทิชา ขานทา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงภัทราวลิน อุปโภชน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงภัทราวดี คล้ายจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงกัญญารัต จันทร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงลักษณารี กันยา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงสาธินี ผิวเฉียง

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงพัชรา สิทธิศร

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายพชรพล สิงห์สม

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย ท้าวสีสไล

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายกันตะ จิตรดา

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ครคง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงวรรณนภา พรมโคตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงกชกรณ์ สุ่มพ่วง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายพิชุตห์ ทิพย์สิงห์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายไชยสิทธิ

์

มีจันเพชร

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายโชคอนันต์ ซึมกระโทก

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงพรพรรณ แซ่ตัง

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๒๒ เด็กชายประกายเพชร
ดิษฐสุข

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงภูษณิศา พุ่มโพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายสุกนต์ธี เกิดใจดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจอก วัดสาลวนาราม  

อน ๒๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายธิติวุฒิ อุปปด

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานคา วัดหนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงพรนภา พานิช

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานคา วัดหนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงมุทิตา ปสตัน

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานคา วัดหนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายกวินภพ ภูศรีดิน

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานคา วัดหนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายจิรเดช บุญประเสริฐ

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานคา วัดหนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายเดชา พรมจรรย์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานคา วัดหนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายกฤติพงษ์ การภักดี

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานคา วัดหนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายนพคุณ ทาเอือ

้

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลานคา วัดหนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงสาวิตรี มะหิงษา

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานคา วัดหนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงพนิดา ภูฆัง

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลานคา วัดหนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายชัชมงคล พาวสูงเนิน

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลานคา วัดหนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๐๔๓๖
นางสาวมยุรี นารัง

้

๒๓/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๓๗
นางสาวอ้อมเดือน อภัยภักดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงนันทิพร เพ็งเมือง

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายนรธีร์ สุธรรมมา

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงญาณิศา เหล็กสิงห์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายปยวัฒน์ แสนทวีสุข

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายทินภัทร มันคง

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงฐาปนี จันทรังษี

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงศุภาวรรณ ศรีสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงณัฐธิดา กิงกาหลง

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายจิตกร สอนสุภาพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงชาลิสา วินมา

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงณิรชา เฉลิมไทย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงวรนุช เทียนทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงกนิษฐา จุ้ยอ่วม

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายวรากร ไฮ้สุวรรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงวันวิสา ศรียงค์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงชลดา สุโชคพิภพกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงชนรดี รัดพัด

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายศุภเชษฐ์ อุตโม

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายธนดล ขำอยู่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงสุพัตรา คงฉิม

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธราเทพ อยู่ศิลป

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายพชรพล น่วมศรีนวล

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายศิรา คงหอม

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิจิตตะโล

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายศักรินทร์ คงเมือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงปวัณรัตน์ ลิโป

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายอัศดา นาคมา

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายภานุวัฒน์ ชนะศักดิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงสโรชา ไก่แก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายนิธิ สุขจอย

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีพลาย

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายศักดิศิริ

์

ดวงสมร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงสุจิรา ฉำกลิน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม บึงเจริญ  

อน ๒๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายรชต หาญเชิงชัย

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงวาศินี อาจณรงค์

๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายณัฐพล เจิมจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงณัชชา แก้วมณี

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงกิตติกา เชียวเขตรการณ์

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงปวีณ์นุช อยู่สิงห์

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายจีรวัฒน์ พิศดู

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายวัชรพงษ์ พูลเพิม

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงอาริสรา นิลทัพ

๑๓/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงนันทวัน คงแคล้ว

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงรุจิรา ธิมานิตย์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายพรชัย กระจ่างจิต

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงบุญรักษ์ ทองแท้

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายเฉลิมพล บุญใบ

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงณัฐพร แผนสุพรรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายธนกฤต แม่นศร

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงพัชรพร พะลัง

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายนภดล ไทยแปลง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงอริศรา พะจุไทย

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ทาคำสุข

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงจันทิมา ยิมหนองเต่า

้

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายอิศรา รักธรรม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายวีรภทร สะเกรัมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายเพชร เจริญสุข

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๙๕
นางสาวอรอุมา โตประเสริฐ

๐๖/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๙๖
นางวันเพ็ญ บุตรลพ

๓๐/๐๑/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๙๗
นางวิพาวดี สุวรรณเพชร

๑๕/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๙๘
นางสาวศิริพร ยตะโคตร

๒๙/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๔๙๙
นางสาวรัตติกาล สุระคันธ์

๐๙/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๐๐
นางสาวเพ็ญนภา บุญเนตร

๐๙/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายธวัชชัย ทรพีสิงห์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กชายฉัตรพล แข็งการ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายณัฐนัน องอาจ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงสลีวัลย์ สุวรรณไพลัด

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงกมล เมฆมะตูม

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงสุภัสรา ไล้ทอง

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงอนัญตญา วัลลภ

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงนำฝน จำนงสังข์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงนันท์นภัส สิงห์เถือน

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงอภิชยา ดิษเจริญ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงพลอย รัตนโสภา

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงมันทนา เก่งกิจการ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงภัณทิรา สังข์ทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

อน ๒๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงวันวิษา วงศ์จันทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม เขาดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายสรัล คุ้มผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายรัฐพจน์ ลาอ่อน

๑๘/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายธนัญชัย ภูเขียว ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายนภัสกร อินทร์ประสาท ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายพีรพัฒน์ แกล้วกสิกรรม

๒๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายสรวิชญ์ นามแสงผา

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายอาทิตย์ ปวงเปน ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายเกษมศักดิ

์

จ่าชาลี
๑๑/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายชำนิ เรือศรีจันทร์

่

๒๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายธนกร โคตุนันท์

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายธราดล บานเย็นงาม

๒๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายนภวัตร ชูจีน ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายปณณธร อินทพันธ์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายพีรพล ธรรมคุณ

๒๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายโมหัมมัดหานิ ซะอะดี

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายแสงตะวัน อนิกร

๒๖/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายวิษณุ สุขล้น

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายอดิเทพ บุญมี

๒๐/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายสุวิทย์ชัย ทัพเสลา ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายอนุพันธ์ จันทร์รักษา

๒๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายศรันย์ ดีมี

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ ทัพเสลา

๑๖/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงบุษบา อัมพัน์ภาค

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงพรกณก นิลการะเกษ

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุตรวาป ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงจารุกัญญ์ คำทอง ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงฐานิดา กัณฑาจันทร์

๒๕/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงนฤมล ม่วงภู่

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงปนัดดา พิมพ์ทนต์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงปุญญิสา บุญมี ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงพรปวีณ์ ทัพเสลา

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงรัตน์ชพร ผ่องใส

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงสายธาร โง่นสาร

๒๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงสายธาร พันธุ์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงกชพรรณ จันทร์แจ้ง

๓๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงนาเดีย กระโจมทอง

๑๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงพิมพ์ ทัพเสลา

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงพรสุรีย์ ทับวัติ

๒๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงสิริวิมล นิมนวล

่

๙/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงจิตสุภา เนียมทรง

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงณัฐริกา อ่วมฉิม ๖/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงเกศสิริ ครองศิล

๑๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงเปรมมิกา นิมนวล

่

๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงแก้วตา ศรีวันดี

๑๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงนันทิพร เอียมชม

่

๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงปทมา มุ่งรองกลาง

๒๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายสิรภัทร จงเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายเสกสรร นัดชัยวงศ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายอิธิฤทธิ

์

ใบรัก
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายอำพล แซเตียว

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงสุจิรา แจ้งถินปา

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงสุพรรษา เสิบไธสง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กหญิงสุภาทิพย์ ปชัยนะ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงหย่าเหมย หลิน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงสุธิดา อ้นสุวรรณ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายจีรวัฒน์ อ่วมรอด

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงปวีณา พรมอยู่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงนำทิพย์ แก้วสา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปุยโส

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๗๔
นางสาวจีรพร เขม้นกสิกิจ

๐๙/๐๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๗๕
นางสาวศิรประภา พันธ์พงศ์

๑๔/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๗๖
นางสาวอัจฉรา ไทยนิยม

๒๓/๑๑/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจียม

้

ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายพชรดนัย ภู่ทุ่ง

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กชายกิติ สารัตน์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กชายธาดา แซ่ตัง

้

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายอดิศร ณรงค์มี

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญมาก

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายชนะศึก แสงเรือง ๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายชัยยุทธ์ ชุ่มอิม

่

๓/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายนัฐภูมิ หอมบานเย็น

๔/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายรัฐธรรมนูญ สุระโพทา

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายกฤษฎา บุญช่วย

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายพงศ์พิพัฒรณ์ ก๋านะ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายชยางกูร โตยอด

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายสมบูรณ์ เขียวมรกต

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงกิตติพศ ทัพเสลา

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงธันย์ชนก ดวงภักดี ๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงวันวิสา ชาวเพ็ชรดี

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงชัญญานุช กีบสันเทียะ

๔/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงสุภัสสร ชมภูวิเศษ

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงปวีณา ทัพเสลา ๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงปยดา นฤนาท

๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงอินทิพร บุญกร

๙/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงรุ่งทิวา แก้วเขียว ๙/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายสรวิศ แตงโสภา ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายพงศธร ฤทธิฤาชัย

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายรัชชานนท์ ก้อนทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายสุธีร์ วรรณดิษฐ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายวุฒิพงษ์ แดนนาสาร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายกนกวัจนะ ทองวิชิต

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายพรเทพ สุขสวัสดิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายภูวเดช โพธิทัย

์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงพรสวรรค์ ไคว้คำ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงเอมวิกา แก้วตา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายวรรณภพ สุดาใจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายไชยวัฒน์ อุตสาห์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายพิตตินันท์ ทองไสย

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายวันเฉลิม มาลี

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายวีรัช พรมชืน

่

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายอภิชาต ศาสตราวุธ

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายอัมรินทร์ อินยัง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงกัลยารัตน์ โกสุมสวรรณค์

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์โตทอง

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ชืนนอก

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายฤรงค์ฤทธ์ พาหะนิชย์

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายธนวัฒน์ รุ่งบาง

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงอัญชรี กองคูณ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงสามสิบ ปางไม้ไผ่  

อน ๒๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายนัทธพงศ์ พุกโพธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรนำผึง

้

วัดเพชรนำผึง

้

 

อน ๒๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงวริษา ยมเกิด

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเพชรนำผึง

้

วัดเพชรนำผึง

้

 

อน ๒๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงขนิษฐา ธรรมศรีดา

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรนำผึง

้

วัดเพชรนำผึง

้

 

อน ๒๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงณัฐพร โตแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรนำผึง

้

วัดเพชรนำผึง

้

 

อน ๒๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงพาขวัญ ไชยหาญ

๒๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเพชรนำผึง

้

วัดเพชรนำผึง

้

 

อน ๒๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เหลือน้อย

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเพชรนำผึง

้

วัดเพชรนำผึง

้

 

อน ๒๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายธนิสร วรรณโต

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเพชรนำผึง

้

วัดเพชรนำผึง

้

 

อน ๒๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายดลลชา อยู่จงดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนำผึง

้

วัดเพชรนำผึง

้

 

อน ๒๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายศิวัช บำรุงอินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเพชรนำผึง

้

วัดเพชรนำผึง

้

 

อน ๒๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายนราธิป เชือกสิการ

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเพชรนำผึง

้

วัดเพชรนำผึง

้

 

อน ๒๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายอนุพงษ์ กลินประทุม

่

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาผาแรต วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายยุทธนา สิงห์สาย

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาผาแรต วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงอภิสรา เขตรกิจ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาผาแรต วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงนิสาลักษณ์ เมืองแสน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาผาแรต วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงภัทรวรรณ สารสม

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาผาแรต วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงสุพัตรา บุญชืน

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาผาแรต วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กหญิงนาธารทิพย์ สร้อยทอง

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาผาแรต วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงจีรนันท์ สุขแสวง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาผาแรต วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายจิรภัทร เพ็ญสาริกาญจน์

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายภวดล บุญนาดี

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายนฤสรณ์ ลำภา

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายกิตติภูมิ วงษ์อุปปา

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายพงศกร ชืนรำพันธุ์

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายปยังกูร ชัยสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงพัชรพร คลังแสง

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงฐิติชญาภรณ์ คลองน้อย

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงวรวลัญช์ ภุมมา

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงมณีเนตร เนตรมณี

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายเอกวิทย์ แม้นพยัคฆ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายณัฐวัศห์ โปรณะ

๑๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายชาญวิทย์ ชัยหงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายพีรพล โพธิพันธุ์

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายอติเทพ เสตานุตร์

๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๑๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงเปรมสุดา รู้ลึก

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงปรียาภัทร ทองน้อย

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงสลิลทิพย์ บุญเลิศ

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พลบุตร

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงพันธ์ทิพา ดรพล

๑๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายชนาธิป กสิกิจ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายวิธิสรรค์ แก้วทอง

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายอัศม์เดช เพ็งพิทักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายอธิป สุเสนา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายอนุชา อิศาสตร์

๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายวีระเดช บัวจรูญ

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายศิลา คล้ายพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายธนภูมิ กระเทศ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายวุฒิภัทร พานิช

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงพิชชาภา จุลมุสิ

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงโชติกา อุปสาร

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงภัทรวดี ปานเจริญ

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงรัตนาวดี กวระสูตร์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงณัฐชา มะโนสร้อย

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงณัฐสินี ต่างทอง

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงธีรนาฏ วิมูล

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ดุลยชาติ

๑๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงฐิติกานต์ ศรีกระสอน

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงสิริกัญญา แยบกสิกรรม

๑๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงฐิติมา สพประสงค์

๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงเหมือนฝน ปนะกะเส

๐๘/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงชนิกานต์ ประสิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายธนกร พุ่มทอง

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายชโณทัย ตระกูลวรรณา

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายวรัญู มาลาทอง

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงปาณิศา เพิมเขตกรรม

่

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจิมจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงโสภาสินี เฟองกาญจน์

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายพงศธร วิสิเขตต์การณ์

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายภาคภูมิ กีตา

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายกิติธนากร สุคันธิน

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายวันชัย สบาย

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายณัชพล แซ่เติล

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงณัฐณิชา พิมพ์โคตร

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายพนมรุ้ง สุดาทิพย์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายภาวัต ก้อนแก้ว

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงวรินดา ศรีทองคำ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงเอริน ไลซ์ ชร็อค

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ ผาทอง

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงพิมพิศา โพธิสุวรรณพร

์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายธนภัทร แสงสวรรค์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงบุณยาพร หิรัญสวรรค์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงศุพัชชา เเท่งแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายณัฐภัทร เจริญวงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงปทุมลักษมี สุวรรณเพชร

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายชนาธิป ปญโย

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงอริตรา สมบัติหา

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงวนิดา แสงสินไชย

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงวชิรญา ชีคงเนียม

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงออมสิริ เงียบกระโทก

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายภัทธกร รุททองจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายชัยชนะ มังคะรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายสุภชา บุญโย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงณัชชา คันทคง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงสุมนต์รัตน์ พิลึก

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายปภาวิน วงษาจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายอภิชัย คำภูมี

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายเตชสิทธิ

์

ดวงเเข
๐๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายชัยกร เลือนดี

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงสิญา รอดโพธิทอง

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายไผท ธรรมรักษา

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงพัชรีย์ เริงเขตรการ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายปรัชญา เตมา

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงวณิชยา ฮาดสม

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงมนรดา นาคบุญ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายวุฒิไกร ทองแหยม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงศศิพิมพ์ บุญรัตน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายธนวัฒน์ วิทยา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงทิพวัลย์ คล้ายฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายอิทธิพล พันธะ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงนภัสสร อำจุ้ย

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แจ้งถินปา

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ ชาภิรมย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายนิพัทร์ เสนเชือ

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายธีรภัทร แข็งเขตร์กิจ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายไชยวัฒน์ จีมา

๋

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงภัทราพร มณฑาทอง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงปญจพร บัวขำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายจักริน ไกรวิลาศ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลานสัก วัดลานสัก  

อน ๒๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายนัฐวุฒิ แหงเทพ

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงสายชล จันสุวรรณ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายภานุพงศ์ เจิมจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายวิโรจน์ เหลือน้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายสมเจตร จันสุวรรณ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

นรภาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายพิพัฒน์ เอมสรรค์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายธันวา ทวีสกิจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงพัฒนวดี รอดเกษม

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ กัณณาลักษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงจิตตา จันทรังษี

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงชุติมันต์ เรืองรอด

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงณัฏฐา แว่นตา

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงณัฏฐา ประสงค์ผล

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงสาธิตา ศิริพิณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงณัฐริชา อินตาโสภี

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงกวีกร ราวพิมาย

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงศิริณี ชุมคำไฮ

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงวรีวรรณ เจนสาริกิจ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายฐิติวัฒน์ มุธิตา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายภัทรพล ทองพา

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายภูริภัทร มะลิ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายวรการ อินตาโสภี

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เสืออุดม
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายสุรชัช โสตธิพันธ์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงชลิดา สวนโคกกรวด

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงกชกร นิลกุล

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงอุษามณี พรมนาค

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงนรินดา พันธ์เปยม

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงปทมาพร พิบูลย์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๖๙
นายประทีป เสือทัพ

๑๗/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๗๐
นายวิรัช ทองนาค

๐๓/๐๙/๒๕๐๖
โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๗๑
นางสุพิณญา พิมพ์ศรี

๑๐/๐๘/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๗๒
นางสาวรัตนา บุตรสิงห์

๒๕/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๗๓
นางสาวจินตนา คำสอนจิก

๑๙/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๗๔
นางสาวศิรินญา เผ่าชวด

๐๕/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๗๕
นางสาวสุวิตา ตุ้มสุข

๐๓/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ กุสุวรรณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายนนทวัฒน์ ขาวขำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายศักรินทร์ ชมภูระย้า

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงมนัสวี ด้วงรักษา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงกิตติกา ศรีม่วง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงชุติกาญฐ์ ศรีม่วง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงญานิศา ขาวขำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายจิรายุ ศรีม่วง

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายพีระพงษ์ วงค์จันทึก

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงอมลวรรณ จันทร์ฉาย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงสุนิสา ภูสถิตย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายธีรเมธ ฉำพิพัฒน์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายนฤคล จำเรียง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายพรายเพชร มีโพธิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์จันทึก

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศิริพิณ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงณัฐทิชา อ่อนศรี

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๙๓ เด็กหญิงทิพย์วารินทร์
ปนจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายภูรินทร์ บรรเทิงจิตร

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขานำโจน ทุ่งนางาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายธรรมรัฐ สุคนธชาติ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำวิง

่

ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายธีระ สังขวิสุทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำวิง

่

ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายพงษ์พัทธ์ สารภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำวิง

่

ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายวรภพ กำลังวิก

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำวิง

่

ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายกรกช ทองทาบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงขวัญข้าว ชาลีนิวัฒน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงศศิภา จันทร์วิเศษ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงอมิตา วรรณพราหมณ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงสโรชา สะแกนอก

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงธนภรณ์ เหลาประเสริฐ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงวรรณดา คำชืน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงภัทราพร วงษา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงสิริลักษณ์ หอมสมบัติ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงธิติมา มูลเสนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายทัตเทพ กิงจันมน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายรุ่งวิกรัย สายสวาท

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายณธภัส ดีสุ่ย

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายพลกฤต นามนนท์

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายบัณฑิต ประดาพล

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายกฤษนันท์ ภิญโญทรัพย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายอนุชา อ่อนตาแสง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงสุธิดา พูลทาสี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงธิติมา ศรีจันทร์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องตาที ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงวรัณยา ฮาดสม

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๑๙ เด็กหญิงสุวรรณอัมพร
เสียดไทยสง

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงดวงมณี สังฆะพงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ สนอุป

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงธวชินี ชำนาญกิจ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงศุกภรัตน์ ขำโต

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงสุพรรษา กลินประทุม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงบุณยานุช เรืองเขต

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ทุ่งนางาม  

อน ๒๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงเกศนภา สารทอง

๒๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงจิรสิตา วรรณิภา

๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงมุกดา จันปุม

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงมุฑิตา ปถพี

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงสายฝน ศรีมนตรี

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงสุภัชชา ศรีนาคา

๒๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงเกวลิน วัฒนะกุล

๒๐/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายธนวัฒน์ โทนทะกะ

๑๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงอาฑิติญา ใยเผือก

๒๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงสุพรรณพร คำเรืองศรี

๐๕/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงนัฐกาจน์ พันธุ์ยิมวงษ์

้

๓๑/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายกิจขจร แก้วกาหลง

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายคณนาถ ฤทธิยา

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายจักรภัทร วัฒนะกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ สายพิณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายภานุพัตร์ สมศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายเลย์ ไม้จัตุรัส

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายศุกลวัฒน์ สายลา

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงนันตาลี ทองเฟอง

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงรภัทภร ธนะเจริญบวร

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงวรรณลดา เชือแพง

้

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงวิดาพร ดวงทานิน

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงสุวรินทร์ วรรณรส

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายธนกร ไชยคุณ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยคุณ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายสิทธิพร บุตรนอก

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงเกวลิน หาญฟาเลือน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๕๓ เด็กชายพรรณกาญจน์
วงษ์ลักษ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายสรวิศ สีลาโพธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงพรผกา กรมศรี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายโชคทวี สีธงบน

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงศิวะกานต์ เงินมา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงวีรดา ชุมคำ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายวงศธร สีเปค

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะค่า วัดเนินมะค่า  

อน ๒๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายณัฐพร นพคุณ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงประภัสสร มุ่งชมกลาง

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายปญญา สวรรค์บัญชา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายจักธพงศ์ เสริมศรีพงษ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายคุณาธิป ระรืนสุข

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายสุทธิภัทร ศรีใสสงค์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงณัฐนารีย์ สมสูตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กชายธณสร ท่าขุมดิน

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ปญญายอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายสุริยะ พุ่มพงษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ยะคำปอ
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงณัฐณภัทร มาตรง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายพงศ์พัทธ์ โม้อุ้ย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงวรนุช ภู่ทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายสุพัฒน์พงศ์ ประชุณหะ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงอโนชา ประเสริฐสุข

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงฐิติมา ปตตานัง

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายสิริชัย ปนทา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงอัจฉรา บางจักร

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายมนต์ชัย พุ่มกล่อม

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงปานไพริน ทองชืน

่

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงปาณิสรา พุ่มทรัพย์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายรัฐภูมิ แถมพยัคฆ์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงลาวัล ศรีมะโน

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงจันทิมา รุททองจันทร์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายปฏิภาณ ช้างแรงการ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายธัญญาวุฒิ เพชรชู

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงณัฐธิดา เดชอินทร์

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงสุธิดา เพ็งสวัสดิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายชลวุธ สมประสงค์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงพัชริสา ทองสุข

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงปยนุช พิกุลทอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายปยะ สุวรรณโอสถ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายอภิรักษ์ วารี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายวันชนะ ตู้วงษา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กชายจิรายุ คำกำ

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายอภิเดช คันทมาลา

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงอรดา ทวนเงิน

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโกรกลึก โกรกลึก  

อน ๒๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงวิจิตร์ตา โพธิพฤกษ์

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

อน ๒๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายศักรินทร์ ทาจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทราย ห้วยทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายอโนชา จำหมาย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงมาริษา คำเรียง

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายคมกฤษ บุญช่วย

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงภัคจิรา มานะการณ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ สุนทรวิภาต

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายพีระวิชญ์ แย้มปน

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายเจษฎา จันพยับ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายสาริน เขตรกิจ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายวัชรพล พิกุลทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงพัชลิตา ภู่ทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายอานัส ซอและ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงวาสินี คงวิจิตร

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงกฤติมา นาสอน

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายพีรพัฒน์ สมรูป

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงอังคณา สุพรรณเศษ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงสุพรรษา สัตยบุตร

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญออน

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายประวันวิทย์ วรอินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายธนาธิป ใจหลัก

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงนันทิชา ไผ่โสภา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงวิลัย เสือบัว

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำรอบ อุดมพร  

อน ๒๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงกันติยา สืบเผ่า

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงนพวรรณ รวยพงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงวัลภา กึงสำโรง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายกษิดิศ ฤทธิชัย

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายศักดา สุขจิตร

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายภัทร นาคปน

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก่นสาร

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายภูวดล พินิชย์กิจ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงสุภาวดี แดนพรม

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ รุททองจันทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงจิดาภา พึงราช

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงกมลวรรณ กังพิศดาร

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงอรวรา พงษ์สรรพัง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายธรรมรักษ์ รัตน์พินิจ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายสุทธิพัฒน์ อยู่สุข

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายคฑาวุธ สุระดม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายวรพรต บรรจง

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายสุรวุฒิ โชคชัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายยศกร เอียมดี

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงศิริพร ตันฟุน

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายวงศธร บุญมาก

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงชืนนภา

่

ทองสำโรง
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงไพลิน เหล่าประชา

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กชายมนตรี ทองเฟอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงวรรณรดา มะการุณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงณัฐพร พันธ์มาล

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงอนุธิดา แก้วเกตุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายกฤษฎา ปาระเดช

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เชียวเขตรวิทย์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงนภาพร แก่นจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กองสูงเนิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายอมรเทพ ทุมมา

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายวิทวัส โพธิจิตร์

์

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงดวงตะวัน ผิวเนียม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายอานนท์ จาบกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายสมพร เจิมขุนทด

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายจักรินทร์ โพธิม่วง

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงอรวรรณ ศุภวาล

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงศริมน มูลนำเทียง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายยุทธนากร จีกิว

๊

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงดาราวรรณ ทุมมา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายคุณานนต์ แสนวัฒน์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายสุริยพร บุญเรือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงนิโลบล สุธรรมา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงนันทภัค ศรีคะนิต

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายขวัญชัย ม่วงปญญา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงวรรณนิษา ประสาทสงค์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงพิมพิกา เกิดสุวรรณ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงเสาวภา ทองสำโรง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงปญญาพร กิทำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายบุญญพัฒน์ สว่างอารมย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงอาภัสรา ศรีกุลวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายวรธน สอนจีน

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงกูลจิรา กึนรัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงโชติกา มูลปลา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เก่งธัญการ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงอภัสรา ประสิทธิ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงแพรวา กองเมือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายปยพล สีสังชุม

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายเขมชาติ ศรีสมรูป

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายศุภณัฐ สีเสงียม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายธนาคิมต์ เพ็ชรกล่อง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กชายกิตติพศ คุ้มเพือน

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายพัชรพล พุฒแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงทัดดาว แสงสุ่น

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กชายพีรภัค อินตะ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงประภัสสร เอียมทอง

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายอนุภัททร์ จีกิว

๊

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายอมรเทพ ขยันการนาวี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงจิรวรรณ เย็นเพิม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายอนุชา ด้วงหนองบัว

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายธีรวัฒน์ เก่งธัญการ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงณัฐฐาพร ผิวเนียม

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงวริสรา บุญผิว

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายพิชิตชัย บรรจง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายธนาณัติ หงษ์ทอง

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงปยะดา ชัยบุรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายพูลศักดิ

์

บุรีสูงเนิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงสุวนันท์ กองศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายอานุภาพ โพธิงาม

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายศรเทพ ทองสำโรง

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงยิหวา พุทธรักษา

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายยศนันทน์ อโนนาม

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายศิวัช ประสาท

๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๒๙ / ๑๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงทิพวัลย์ เส็งหนองแบน

๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายสุรชัย รวยพงษ์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายสรศักดิ

์

กองสูงเนิน
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายนนทภูมิ สวาทวงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายณัฐวัตร ตันฟุน

๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายสุรเชษฐ์ แมลงภู่

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายพนิตนันท์ พานทอง

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงศิรินทรา เสาวร

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงเสาร์วิตรี เกิดสุวรรณ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายชนทัช ชนะศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงกุลธิดา หงถาวงค์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายอานนท์ สินเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงบัณฑิตา เก่งเขตรกรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายสถิตคุณ พานทอง

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงจารุวรรณ โพธิคำ

์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงสใบทอง เทพจันดา

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายศุภกร มงคลการณ์

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายพงษ์พล วงค์ตาธรรม

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายประทานพร คำนวน

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายอานนท์ เรืองทิพย์

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงจิราภา ทิพวรรณ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายเจษฎา โคตรบุตร

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงนภัสสร ภู่ทรัพย์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กชายพงศธร ลำเลิศ

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กชายเอกภพ หนูวงค์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุนิสา พระทัย

๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนรัตนโกสินทร์2(สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ป)

ซับปาพลู  

อน ๒๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงปญญาพร มาหัวเขา ๑/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายลัทธพล ลำเภา ๑๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายภูริภัทร สนหอม ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงกิติญาพร จันที ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายอัจฉริยะ จงเจริญ ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงนภัสสร ทับมัน

่

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายชัชวาล พานทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายธนวัฒน์ นาคตรง

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายธัชกฤต พูลทาทอง

๑๒/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓๐ / ๑๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงศุจีภรณ์ สุวะที

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายวงศกร แจ่มศิริ

๑๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงอาทิตยา สุธาธรรม

๑๓/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายจักรภัทร จำนง

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงชไมพร ภู่พึง

่

๑๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายศตายุ อินใหญ่

๑๓/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงวรรณวิมล มันจิตร

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายคมธรรม ด้วงอ่วม

๑๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงกรกมล วัชนะ

๑๔/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงมัสยา แดงทุ่ง

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงอริสรา จำนง

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงเอวิตรา กุลพันธ์

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายอภิชัย ธัญเจริญ

๑๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายศาสตรา ศกเล่า

๑๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงปวริศา พรรณปญญา

๑๕/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงสุชาดา แข็งเขตร

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงอัญชลิกา หากันดา

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงวิชญา ศิริโยธา

๑๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายอัศนี หากันดา

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายโอภากุล วัสธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายชลณชาติ เอียมดี

่

๑๗/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายธนพัฒน์ รอดเพชร

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงชาลิสา อำรุง

๑๘/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายธำมรงค์ รงค์ทอง

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายธนาตย์ แม่นเมือง

๑๙/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายสรวิชญ์ อ่วมมาก

๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายกฤตภาส ลำพึงกิจ

๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงสุชานันท์ สุนทร ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายวีรภัทร พิมพ์ศรี ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายทวีทรัพย์ อิมสวรรค์

่

๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายรับทรัพย์ ลำเภา ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายวงศกร จรตระการ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๗๒
นางสาวปยดา ฬาทอง

๒๐/๑๑/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงนลินนิภา พุ่มทอง ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายรัตนากร กรงไกรราช

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงแพรวนภา อินทร์นอก

๒๑/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงสุภาวดี สุธาธรรม

๒๑/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายปรินทร จันทร์ยัง

๒๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงสุธาสินี พงษ์นาวี

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายชวลิต เก่งธัญการ

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ รืนรมย์

่

๒๕/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายพีรพงษ์พันธ์ ประสาท

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายอโณทัย ชนะศักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงภักสุภา แสนงาม

๒๖/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายปวริศร์ นำแก้ว

๒๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายกฤตภัทร บางเกษม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายวัชรชัย ขาวจันทร์

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายมงคล อิมอ้วน

่

๒๗/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายภานุพงษ์ ห่านสิงห์

๒๙/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กหญิงเขมิสรา รัตน์ไธสง ๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายจักรพงศ์ มณีฤทธิ

์

๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายจักรพันธ์ มณีฤทธิ

์

๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายภีรพัฒน์ สุพรรณ

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายกฤษฎา สินเจริญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงอรสุวรรณ์ พันเถือน

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายจิรวัฒน์ อาจวงค์ ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายก้องศักดิ

์

บุญขุนทด ๔/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงปาริฉัตร วิทยารัตน์ ๕/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงขวัญชนก ก้อนทอง ๕/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงฟารุ่ง เศษสูงเนิน

๖/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงปณิธาน กองโย ๖/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายณฐกร คงเขา ๗/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กชายธนาดุล สุระดม ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายทักษพล พวงเงิน ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กชายศุภชัย ชวนป ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กชายวรรณเชษฐ์ สังกรม ๙/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาวง ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงสาวิตรี น้อยนาค

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ คุ่มคุ้ม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายธราเทพ ฉิมพลี

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายภูวเนตร ศรีเมือง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงจินตนา วอเพชร

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายวุฒิกร หยองเอ่น
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กหญิงธนสรณ์ เตียะเพชร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงวรรณวษา คานทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายจักรพันธ์ บางประเสริฐ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงมณิสร แต้มทองทา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายรัชพล จีนทอง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

คำมัญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงวาสนา ตะเคียนแดง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงภาพิมล ผิวอ่อนดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงวิไลวรรณ บางประเสริฐ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายนพดล จันทร์ฉาย
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงขวัญข้าว พันเปยม
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๒๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ฉิมพลี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงนราวดี สายทองคำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายสุรพงษ์ กีตา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายสิรวิชญ์ วรกต
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงสาวินี ผ่อนยา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กชายคมชาญ ทวีเขตรกิจ

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กชายนันทภพ สวนบ่อแร่
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงปณิดา เรืองวงษ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงศิศิรา ส่งเสริม
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๓๒
เด็กชายนัทธพงศ์ เทียนแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายวรวิท ทับทัน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงพริมลดา สุพรรณชาติ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงวรกานต์ ทองถม
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงชลิตา พันธุ์รอด

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงกนกพร กรึงไกร
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงวันวิสา ชีพนุรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๓๙
เด็กหญิงรจนา ฤทธิเดช

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายศุภสัณห์ ภูเหม็น

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ เทียนทอง
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กชายภัทราวุธ บุญยัง
๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๔๓
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปูบุตรดี

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายกิตติพศ สุทธิ

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ จันทร์เสน่ห์
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายมนรักษ์ ชมสนธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงณันทกานต์ ปานสิงห์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงปุณยาพร ศรไชย
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองชะนี ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กชายธรภพ พวงสุข
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงอาทิตยา จงเกษกรรณ์

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายธราเทพ ยามา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายวุฒิชัย
อิศรางกูร ณอยุธยา ๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายชยพล ยามา
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงพรณชนัชชา ธรรมทันตา

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๕๕
เด็กชายธนโชติ สิงห์โตทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงธัญวลัย สังข์ศิริ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายนพเกล้า กรองใจ
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายธนพัฒน์ วัฒนเขตกิจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กชายกฤษฎา เสริมสุข

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กชายเลิศมงคล แสงสกุล

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงพิยะดา แคฝอย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายภทรดนัย แกล้วกล้า
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๖๓ เด็กหญิงสุพรรณณิกาณ์
ณรงค์ฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงปาริชาติ ทวีถาวร
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เขาชัด
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายชนกันต์ แพรเขียว
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยโศก ห้วยโศก  

อน ๒๔๖๐/๑๑๖๗
เด็กชายรัตนชัย พรมมา

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๖๘

เด็กชายวีระพัฒน์ เอกระ
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายอภินัน บางเฟอง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ประทิปลัดตัง
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๗๑
เด็กชายอัมรินทร์ แสนมัน

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงเจนจิรา โสภณ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงญาดา อุตราศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๗๔
เด็กหญิงนงนภัส คล้ามบุตร

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๗๕
เด็กหญิงธัญชนก ศิริวัฒน์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงปาริชาติ สวัสดิสุข

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงสุชานันท์ อินทวัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงสุนิษา สีท้าว

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงสุเมธินี คำสุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงวิลาสินี ยะไข่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงอารยา ประสมพงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๘๒ เด็กหญิงพิมพ์ภิรารักษ์
พรำนัก

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายพาณิชย์ วงษ์วิทยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายโยธิน แสนทวี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กชายราชพฤกษ์ จำปา

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๘๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา อุปเสียร

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงจรรยารัตน์ กลมกรึง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงจินนิพา โอสด
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงชนัญชิดา สมวงศ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองข่อย วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายสิริศักดิ

์

ธิริ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังเกษตร วัดคลองข่อย  

อน ๒๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายณัฐพล แสงผ่อง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายนนธวัฒน์ หมันเขตรกิจ

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายบารมี เสรารักษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๑๙๔
เด็กชายธนวัฒน์ กัญหา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายภาคภูมิ ใสสด
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายศราวุธ ชำนิเขตรการณ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ จันทร์น้อย
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๑๙๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แพงศรีรักษา
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กชายฐตานนท์ พิมพา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงเนตรณภา กาจธัญกรณ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงกรรณิกา เก่งเกตุ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงอรนลิน ชุ่มตะคุ

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงขวัญหทัย เขียวทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ สุขโข

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงปานระพี ภูมิเรศ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายสุขโชค พูลสาริกิจ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายพชร ศรีคำพา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงไอรดา แสงห้าว

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงชญาณี เพชรสีทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายทวีศักดิ

์

เรือศรีจันทร์

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงธนพร แตงโสภา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงแก้วตา หิมานนท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังบุญ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงสิรินทรา แรงเขตการณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังบุญ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๑๔
เด็กชายธนพนธ์ จุลมุสิ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังบุญ วัดทุ่งสงบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กหญิงเกวลี สายเพ็ชร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังบุญ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายอนุชา เกิดกรุง
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังบุญ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายธนาคาร แสงไกร

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังบุญ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สุวรรณรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังบุญ วัดทุ่งสงบ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงสุชาดา ไพรนาค
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายณวัฒน์ ฤหลม

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๒๑
เด็กหญิงปณิตา วงษ์จินดา

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงสรัญญา มิงขวัญ

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงออมสิน เสลารัตน์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงอัจฉรา โพธิน
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงธนัญญา ทากรม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงณัฐพร เวชกรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงอฐิติยา เก่งเกษกิจ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงกัญญวรา ม่วงวัดท่า
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงรุ่งฤทัย โพธินอก

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กชายฐากร บัวพาคำผง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๓๑
เด็กหญิงกนกนภัทร สีนอ

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านทุ่งมน วัดวังบุญ  

อน ๒๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายพัทธพล จันทร์แจ้ง
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเข้ วัดหนองเข้  

อน ๒๔๖๐/๑๒๓๓
เด็กชายชัยพล ละม่อม

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายทัศนัย ไทยขำ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายมานิต พันธุ์เสือ
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายศราวุธ เทียนศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงฐานิกา ว่องวิการ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงธันยพร โกสีนาม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กหญิงธิดาทิพย์ กาสัก

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงปราณี วัฒนปรีชาเลิศ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงพรทิพา ผุดผึง

้

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงวิภาพร มองเพชร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงศิริอร
ประสาทเขตการณ์ ๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงสุกัญญา จบศรี

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายกิตติพงษ์ ธูปบูชา

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายตะวัน วงค์นุช
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ อินทพูล
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายนิธิวัฒน์ เจริญพันธุ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายศุภกร พิมพ์อาภรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายสิทธิเดช นคร

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงณัฐิดา อาทร
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงพัชรีพร ขุนอยู่

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงแสงดาว เผือกเฟอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงพรฤทัย ว่องวิการ
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงสุภัค สมศักดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๕๖
นายยุทธนา สร้อยศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๕๗

นายปรีชา ไพอุปลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๕๘

นางสาวณัฐณิชา พิลึก
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อยางวิทยา วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงอมลวรรณ บริสุทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อยาง วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา พรดีมา

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบ่อยาง วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงมีนรดา เชิดสม
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบ่อยาง วัดบ่อยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กหญิงอารดี ศักดิภู่

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาผาลาด วัดเขาหิน  

อน ๒๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ขำกระแส
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนหวาย วัดดอนหวาย  

อน ๒๔๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงสุธิสา สุวรรณพยัคฆ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนหวาย วัดดอนหวาย  

อน ๒๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงพัชราพร ปานศิลา
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงพิรญาณ์ สุวรรณศร
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงพิทยารัตน์ คันทวัง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงกานติมา พวงแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงพรไพลิน คำเรือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงกันติชา ดวงรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงวรัทยา นิลาพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๗๒
เด็กชายนิรุต นิมเปนสุข

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงจิดาภา ศรีผง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระนารายณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กชายปยวัฒน์ หมันเขตรกิจ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายรพีภัทร แข็งเขตรการ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๗๖
เด็กชายวัชรินทร์ ไกรกิจราษฎร์

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงเกศินี ว่องวิการณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงโชติกา เริงเกตกิจ
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงปรายฝน อ่อนไทย

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงปาริฉัตร แถมพยัคฆ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงกาญจนา สุวรรณพยัคฆ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงสุชาวดี มีหวายหลึม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงขวัญจิรา กองวงค์

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงนลินี นางแย้ม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กหญิงสุภัสสร ศักดิวิเศษ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ พงษ์เกษตรการ
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์เขตรกรณ์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงปุษยา ทองแบน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๘๙

นายอนุรักษ์ ทองแสง
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๙๐
นางสาวกานดา กล้าเขตการณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๙๑
นายวัฒนพร รักกสิกรณ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๙๒

นายอนุภัทร กางกรณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงปยธิดา พูลเขตรกิจ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงพิชชาพร เจตกสิกร
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายสุรเสกข์ พงษ์เขตรกรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กหญิงชาลิสา เสือดอนกลอย
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กชายเดียว ระบิน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงสุจิรา ศรีผง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๒๙๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เกตุกสิกรณ์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงนิราภร อภิญญา

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงปานฟา พูลเขตรกิจ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงรุ่งฤดี ประสิทธิเขตรกิจ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงวธัญญา ประทุมสูตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงวรรณวิสา พลศรีพิมพ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงสิรภัทร คงชัยยศ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายธนวุท จงกสิกรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงเจนจิรา สารสมัคร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงพันธ์วิรา กอรัตน์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงอาทิตยา ผลทวี

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงพรพิมล แสงจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๑๑
เด็กหญิงนภัสสร ธรรมชีวัน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงมณรัชดา จินดาสุทธิ

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์  

อน ๒๔๖๐/๑๓๑๓

นายศรันยู เทียงจิตร์

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๑ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี
เก้านิว

้

 

อน ๒๔๖๐/๑๓๑๔
นางสาวนฤชา แว่วสอน

๒๓/๓/๒๕๒๒
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี

เก้านิว

้

 

อน ๒๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ กมลมาลย์

๒๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านงิวงาม

้

เก้านิว

้

 

อน ๒๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายพุฒิสรร นาวิก ๗/๔/๒๕๔๙

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดท่าโพ

ท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายธีรไนย พันตาเอก
๑๙/๙/๒๕๔๖

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดท่าโพ

ท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายโชคอดิศักดิ

์

แก้วกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

วัดเก้านิว

้

 

อน ๒๔๖๐/๑๓๑๙
นางสาวสิรภัทร กระจ่างโพธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี

วัดเก้านิว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายนพพร โนรอด

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดดงขวาง วัดดงขวาง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

คำเครือ
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดง วัดดงเศรษฐี  

อน ๒๔๖๐/๑๓๒๒
เด็กชายวันชนะ โอสาร

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปากดง วัดดงเศรษฐี  

อน ๒๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายศุภวัฒน์ เทียนส้ม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดง วัดดงเศรษฐี  

อน ๒๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงบัณฑิตา พันธ์โต
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดง วัดดงเศรษฐี  

อน ๒๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงนันทิชา นิระโรค
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดง วัดดงเศรษฐี  

อน ๒๔๖๐/๑๓๒๖
เด็กชายกมล ประนต

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปากดง วัดดงเศรษฐี  

อน ๒๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายณพชร กมลมาลย์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลอย วัดดอนกลอย  

อน ๒๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงพรรณิภา พัฒนศิริ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลอย วัดดอนกลอย  

อน ๒๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงพิชามญชุ์ สัตยากร
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลอย วัดดอนกลอย  

อน ๒๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายธนกร ทองสุข

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลอย วัดดอนกลอย  

อน ๒๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายกิตติภูมิ ฟกเครือ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลอย วัดดอนกลอย  

อน ๒๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงฬุริยา เจตเขตกรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลอย วัดดอนกลอย  

อน ๒๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ หุ่นธานี
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนกลอย วัดดอนกลอย  

อน ๒๔๖๐/๑๓๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา ศรีโลหะ

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลอย วัดดอนกลอย  

อน ๒๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงพาทินธิดา โสฬส
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนกลอย วัดดอนกลอย  

อน ๒๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงลักษณารีย์ ชูประเสริฐ
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยรอบ วัดดอนกลอย  

อน ๒๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายศิริภัทร์ อาจหิรัญ
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยรอบ วัดดอนกลอย  

อน ๒๔๖๐/๑๓๓๘
เด็กหญิงนิสา มันเกษตรกิจ

่

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายภูริพัฒน์ มุขพรหม
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายจิตติพัฒน์ ชาญธัญกรรม

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายศักรินทร์ ประสานสอน
๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๔๒
เด็กชายรัฐนันท์ หมันการนา

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายเจษฎา พันธุ์โต
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายขจรศักดิ

์

สุยะใหญ่
๐๖/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายคชา สุพรรณ์
๑๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงชาลิณี แก้วหนองยาง

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายนวพล ทามาตย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายธนากร ยิมท้วม

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คงเขียว

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายปนเพชร แม้นพยัคฆ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงธมลวรรณ นันทะวงศ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายกฤษณะ ลีดีสี
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายธณานุวัต วชระพันธ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กหญิงสุนันทา อินทโฉม

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๓๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กหญิงพลอยชมพู อ่อนมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายธนภูมิ แกว่นกสิกรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายรพีภัทร คงเขียว

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายกิตติภณ คงเขียว
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงจันจิรา คล้ายหิรัญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโพ วัดท่าโพ  

อน ๒๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายพงษ์ธนาทร ไชยศิริ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กชายอนุชาติ อำชม

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ ว่องเขตรการณ์
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กชายวรเมธ เจนสาริกิจ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กชายรัตตัญู จันทร์สำเภา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กชายสุธี วิทยารัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงสุชัญญา อินทสิทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายเกรียรติศักดิ

์

วิทยารัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายณัฐพล พาวงษ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายธีรภัทร์ มุสิกพันธ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายสุริยา โสภาวาง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ อินทสิทธิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงสุธาสินี ดีฉนวน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแฟบ วัดรัตนาราม  

อน ๒๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงอนุรัตน์ พัฒนศิริ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขือน

่

วัดหนองเขือน

่

 

อน ๒๔๖๐/๑๓๗๔

นายประริพล เหลืองชมพู ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงจิรดา ไวกสิกรรม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายโกมล เขียวแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายคณิต กลินสุคนธ์

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กวระสูตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กชายเดชฤทธิ

์

รุทธการ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายทีปกร วิทยารัตน์

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายนลธวัช พุกนิล

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บูรณสมภพ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงสุนิสา สังขสุทโท
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงรัตนภร สมัครการไถ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๘๕
นายกิติพงษ์ เพิงพุฒ

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายธีระพงษ์ สีสด
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายชัชญพงศ์ คงเจริญ
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา วัดหนองพลวง  

อน ๒๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายธราเทพ เทพกัลยา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายพุฒิพงค์ กิมเกิด

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ วัดหนองระแหงใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายศรายุทธ รัตนสูตร

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สุตโสม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงพรนภา เขียวหอม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงพรทิพย์ เชือคำ

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงกัลยกร จินดาพาณิชย์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ไผ่เทศ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สุพรมมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายธนกฤต เกษกิจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายธนชัย สุระมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายธีรภัทร วัฒนกสิกรรม
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายธีระพงศ์ สุตโสม

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายนัฐวุฒิ เหล่าอินทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายประกาศิต นาคสูตร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายปริญญา อมราสิงห์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงภิชญาภรณ์ ศรีมะละ

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงศศินกาญจน์ อินทเวียง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง วัดหนองระแหงใต้  

อน ๒๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงประภาพร กลำดี

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงชาลิสา โหวะ

๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายโมไนย ชูเทียน

๒๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายภูวเนตร ทองขาว

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงจิราพร เมืองจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงกรรวี ใบเงิน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุพลจิตร

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงชนาภัทร สุขัง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงภัทรธิดา กัญหา
๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายณัฐพงศ์ สอนจีน
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายบุญพฤทธิ

์

เกษวิกรณ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายณัฐภูมิ ปอมชัย
๑๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงฑิตฐิตา ห่วงลาว
๐๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ แก่นแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที 117

่

วัดหลุมเข้า  

อน ๒๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายณัฐนันท์ ไวเกษตรกรณ์ ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง เกาะตาซ้ง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงศิริยยุพา ชูช่วย
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง เกาะตาซ้ง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายสุทธิภรณ์ หัสแดง ๖/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง เกาะตาซ้ง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ วันเพ็ญ

๒๙/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง เกาะตาซ้ง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงทัศวรรณ ใยโพธิ

์

๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง เกาะตาซ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงณัฐณ์ชา วารี ๑/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง เกาะตาซ้ง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงณัฐยา พิมพ์โพธิ

์

๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง เกาะตาซ้ง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายจิรเทพ กลินศร

่

๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง เกาะตาซ้ง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กหญิงเพชรนภา ปรีชา ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงประดาพระ ดงประดาพระ  

อน ๒๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายปยณัฐ พูลศรี
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงประดาพระ ดงประดาพระ  

อน ๒๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล พรหมบุตร

๑๐/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านดงประดาพระ ดงประดาพระ  

อน ๒๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายสกลศักดิ

์

พิลึก

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงประดาพระ ดงประดาพระ  

อน ๒๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ นุ่มบุรี
๒๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงทัศนา สันศรี
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ลำดวน
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงเพชรชลาภา ธรรมโชติ ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงสุทธิดา ชำนินา
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กหญิงเกวลิน ภาโส
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กหญิงอภิสรา แก้วสะแสน
๒๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายศุภโชค เต็มอุทัย ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ พิมขาว

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายณัฐพล เพิงพุฒ
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายกรวิชญ์ ปญญาสา
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กชายวิทวัส วัดสิงห์ ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ ชีปู ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ ยิมพักตร์

้

๑๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายสรวิชญ์ การฬภักดี
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายเอกรัตน์ ธารีมาตร์

๑๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่ ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงอภิชญา แก้วก่อง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงกรกวรรณ ไชยศิริ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่ ถำรัตนคีรี  

อน ๒๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายศิวัช ลำดวน

๑๒/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพุพรหมานุสรณ์ นำพุ  

อน ๒๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายกัญญาณัฐ มาท้วม

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพุพรหมานุสรณ์ นำพุ  

อน ๒๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงสุปรียา ศรีโชค
๓๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพุพรหมานุสรณ์ นำพุ  

อน ๒๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงรวิสรา ชุมตาล ๘/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนำพุพรหมานุสรณ์ นำพุ  

อน ๒๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงสิริวิมล พันธุมิตร

๑๗/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านนำพุพรหมานุสรณ์ นำพุ  

อน ๒๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงปยวรรณ หนูท่านา

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ปทุมทอง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงอินทิรา ธรรมศิริ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ปทุมทอง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา เฟองฟู
๒๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ปทุมทอง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กชายอานัณญา กุดแยง

๒๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ปทุมทอง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กหญิงวรรณิกา อินดอนกลอย ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ปทุมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยสนธ์

๑๗/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ปทุมทอง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายภานุเดช จ๊ะต๋อ
๑๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ปทุมทอง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายธัชพล แรงเขตการณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ปทุมทอง  

อน ๒๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายชาญชัย รอดนิล
๑๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายนพกร พรมพรสวรรค์
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายรัตนพล นพรัตน์
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายภานุพงษ์ ทองสุพรรณ์ ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พันธ์ละพะ ๕/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงทิพย์สุดา ภาชนะปรีดา
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงภัทรธิดา ขุนทอง
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงวัชนิดา เมืองดี

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงศุภิสรา สิงห์สาย
๑๕/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงสุนิษา จินตกสิกรรม
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายธวัชชัย สุวรรณอาสน์ ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงธัญสิริ อินทร์สง่า ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายกรวิญ์ ปานขวัญ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงกชกร ระหันสิม ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงภรนิภา ทองจรัส
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายรัฐภูมิ ฉิมครู ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายพีรพล รงค์ทอง
๑๒/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงสุนิตรา ทัพกรุง

๑๑/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์แจ้ง
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายชัยนาจ ภูวัช

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายวรเชษฐ์ ราคไชยะ
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กหญิงรุ่งไพลิน กอบสาริกรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังหิน ลานหญ้าคา  

อน ๒๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ผลเศรษฐี
๑๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กชายวรรณชัย รัตนวรรณ

๒๐/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายเมธา วิสิทธิ

์

๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายนทีกานต์ บุญสุวรรณ์ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กชายวีรวัฒน์ ศรีบุญรินทร์

๒๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายก้องภพ จิตสนอง

๑๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายปยวัฒน์ ปนโต ๖/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายพงศ์ภรณ์ รักษาธิการ
๑๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เริงเขตร์กรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายมนัส เศรษฐีคงชู

๑๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายเมธา แก้วการไร่ ๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายณัฐพงศ์ อินหนองฉาง
๑๙/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กชายธีรโชติ กองกรวด

๑๗/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายอรรถพงศ์ เรืองกสิกิจ
๒๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายสุททิวา สีแดง
๑๘/๔/๒๕๕๓

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายธนาคิม สีขำ

๒๒/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายเมธา แจ้งถินปา

่

๑๗/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายวันชนะ กีตา

๑๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงณิชวรา พูลศรี ๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงวรางคนา โกสม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงเกสรา สมัครกสิการ

๒๖/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงกมลชนก กระแหน่

๑๘/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงพรรณกาจน์ บุดดาพัฒ

๑๖/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อ่วมสกุล ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงฐาปนี ทัพนิยม

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงภัสสร พงษ์สาริการ

๑๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงกุลธิดา แสนมุข
๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงกชพร สุมลฑา ๔/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงณภัทร พูลศรี ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายพิทักษ์ สุนทร
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงชลนิชา จำปทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๑๖

นายสรคม คำมี
๑๓/๘/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านท่าชะอม วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายณัฐชนน ต่ายธานี

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งโพ วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงพิชชาภา ชวดนุช
๑๔/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งโพ วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงวันทนา พิลา
๒๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งโพ วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายถิรวิทย์ ขนานชี ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดทุ่งโพ วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๒๑
นางสาวสุกัญญา ห่านวิลัย

๒๔/๑๑/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดทุ่งโพ วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๒๒

นางสาววณิชยา แปนพยอม
๑๗/๘/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดทุ่งโพ วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๒๓

นางสาวจันทนี เจนสาริกรณ์
๑๒/๓/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดทุ่งโพ วังบรเพชร  

อน ๒๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ มันคง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กหญิงณัฐริกา บุญมา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงรุจิรา ทาจวง
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายภูมินทร์ โชคอำนวย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กชายธนาเทพ พรมโรง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงพัชราวดี แก้วคลุ้ม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงธิติมา เยาวเรศ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สว่างจิตร์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงมนิสรา ผาแก้ว

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กหญิงสุนันทา แข็งเขตการณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายวีรภัทร เกษม
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายรมย์ธีรา ยิมพักตร์

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายศุภกิจ สุพรรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กชายพีรพล บัวตูม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กชายอดิศร คำทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงขนิษฐา ญรงค์มี
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงอภิสรา พรมมา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงณิภาพร ลองทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กหญิงอริสรา แปลกภิรมย์
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายนพดล จันเย็น

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ จันทร์เหม

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายวรัชญ์ แก้วกัณหา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงมัณฑนา บุญช่วย
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงปภาวี สว่างจิตร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองบัว วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงธนสร พิมพ์สาร

๒๖/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงสรณ์สิริ ไวกสิกรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงชมพูนุท จันทร์เมือง ๘/๕/๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ใจโพธิ

์

๑๐/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๕๒
เด็กชายอภิชาต หวังกางดี ๗/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายรัฐภูมิ เหล่าชิงลา
๑๑/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายรัฐศาสตร์ เหล่าชิงลา
๑๑/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายธันวา รอดสถิตย์

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายนันทพงษ์ ยิมพักตร์

้

๑๖/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายเรวัต สุขุประการ
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายชญานนท์ ถนอมพันธ์ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ เอียมละออ

่

๑๗/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงหัทยา บารมี

๒๓/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ฉัตรจังหรีด
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงชาลิสา มาตา
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กหญิงแทนขวัญ ลำปาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงจันทกานต์ ถนอมพันธ์ ๑/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายอนุพงษ์ ยิมพะ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายสุทธิภัทร สิงหรา
๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ทิพวรรณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กชายธวัชชัย ตรวจมรรคา
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงวรัญญา คนดี
๒๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงอารยา รุกา ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงอัจฉรา ปยทัศน์

๑๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยิมพักตร์

้

๑๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงธีราพร สมศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายปยทัศน์ โทนทอง
๒๔/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายอะณิศร โสภณศักดิ

์

๑๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ กรำทวี
๒๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายเจตนิพัทท์ รุททองจันทร์
๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทสร ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กหญิงลลิตา หอมหวน

๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายพัทธดนย์ สิงห์เวียง

๒๗/๘/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงภิญญดา โทนทอง
๒๖/๖/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงปรมาภรณ์ ดาวดวง
๑๐/๕/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายปกปอง นิลยีเรือ

่

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายพรดำรงค์ รุ่งเรือง ๗/๖/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายสิทธิชัย ทองดี
๑๗/๕/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงชาดา กล้ากสิกิจ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงณัฐฏ์ชนก โชติธนะ ๓/๙/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายพีรัลวิชญ์ เสาวมาลย์
๖/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายศิรเดช ธรรมชาติ
๒๖/๒/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายอัมรินทร์ บุตรสิงห์

๒๖/๓/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงอัญชิษฐา อุ่นเรือน ๓/๑/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงปุณยภา วรรณภาค
๓๑/๗/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงญาณิศา พันธุยี

่

๑๐/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงบุลภรณ์ เรืองโรจน์ ๖/๑๐/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงวรพร วงศ์เฉลียว ๘/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กหญิงกมลชนก อินทพาส
๒๑/๔/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กหญิงพิมธ์วดี รุ่งวัฒนภักดิ

์

๓/๑/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศีลสุทธิ

์

๑๔/๕/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กหญิงกมลพรรณ เนียรภาค

๒๑/๕/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงค์โอษฐ ๔/๕/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงปภัชญา พรศิรชัย

๒๔/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายพัสกร ประสิทธิ

์

๒/๑/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายพัชรพล พงศ์ชีวะกุล

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายเตชิต คงประเสริฐ

๑๗/๗/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หาญสาริกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงสรียา บูรพา

๒๓/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายปยะวัชร์ กุดแยง

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายสิทธิพล ทัศจันทร์ ๗/๗/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายณัฐพล ชังชัว

่

๒/๗/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงธนมวรรณ เอียมสอาด

่

๑๒/๒/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา นาคสิงห์
๑๗/๕/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงนฤมล ไทยขำ
๒๕/๖/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงธัญชนก เจตกสิกิจ
๒๕/๖/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายปณณวัชร์ จิรากรศิรโรจน์ ๖/๕/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายปริญญา แยบเขตรการณ์ ๒๑/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงณัฐนรี ดิษเจริญ
๑๔/๓/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงปณฑิตา คุ้ยสุพรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงวรพิชชา ไกรสิทธิพาณิชย์ ๑๒/๑/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงจารุวรรณ์ บุตรดี ๗/๔/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายสุธี รุ่งเรือง

๒๖/๕/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงศศิลดา รัดรอดกิจ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงณัฐทิชา อุดมศรี ๔/๓/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงอาริตา ภิญโญชัยเมธา
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายกันตพัฒน์ วิเชียรรัตน์
๑๑/๑/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายพัทธ์นันท์ อภัย
๑๘/๖/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายมงคล รู้อยู่

๒๑/๖/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงฐนิดา กสิการ
๒๗/๗/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงอริสา สังข์ชัย
๑๔/๔/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายณัฐนนท์ มันคง

่

๕/๕/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ คำสมจิตร

๒๒/๗/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงพัชชา พัฒนวรเวคิน
๕/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงวันวิสา วิทยารัตน์
๒๘/๖/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กหญิงปวีณ์ริศา สว่างจิตร

๑๒/๗/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กหญิงธันจิรา ม่วงภู่

๑๕/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ธรรมโชติ ๔/๒/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กชายภควัชร สุวาท ๔/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายศิวกร ธานีตระกูล ๑/๑๐/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กหญิงปราณปรียา ทับทาบ

๑๔/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงพศิกา กุลพรศักดิ

์

๑๕/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงพัฎชรดา สาระมูล

๒๘/๘/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กหญิงปาจรีย์ รักเกียรติ

๒๒/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กหญิงปรายธัญวา ชูประเสริฐ

๒๐/๔/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กหญิงพลอยนภัตร สมรูป

๔/๑๒/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงกัลยา อรุณ
๑๗/๘/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายศุภกฤต แจ่มสว่าง

๖/๑๒/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงเข็มอักษร ทองประเทือง
๒๗/๓/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอียมจิตคำ

่

๒/๑๐/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ จินะชัย ๘/๒/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กหญิงชมพูนุท ระบอบ

๑๔/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงอินทิรา รูปปทม์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายชัยภัทร ศรีทัศน์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กหญิงศศิชา ทุมมานาม
๑๗/๙/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๕๓
เด็กหญิงหทัยภัทร พึงแก้ว

่

๒๕/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กหญิงธนภร รู้อยู่
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงอภิชญา ทองหล้า
๑๒/๕/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายธนากร ว่องวิการณ์
๑๒/๗/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงนวพร จักร์ทอง

๑๙/๓/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงวรดา ห่างภัย
๒๘/๗/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงวิยดา อุ่นผาง
๒๙/๑/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงนวภรณ์ นาคภู่

๑๓/๔/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ เหล่าคุ้ม ๑/๑๐/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ ชมประเสริฐ
๑๔/๘/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายพีรวุฒิ พันธ์มหา
๑๑/๙/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงมินนิม มากมี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงทิวาพร วรโพธิ

์

๒๔/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงโสภานุช อินต๊ะอุ่นวงศ์
๑๗/๗/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงกุลธรา สมประสงค์
๒๔/๒/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายเกียรติวงศ์ เจนเจตวิทย์

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงปลีณา ดิษประภัส ๖/๑/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงจิรัชยา เหล่าลูกอินทร์ ๒๐/๙/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงพิชชาพร ประสิทธิการ
๗/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงธิติวรรณ บุญเกษสุรพล

๒๙/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๗๓ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ดาวเรือง

๒๘/๘/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงพิณฑกานต์ จำปทอง

๒๘/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บัวกลัน

่

๓๐/๙/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ปาลวัฒน์

๑๔/๕/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายแทนคุณ วงษ์วิกิจการ
๒๑/๙/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงวริษา นาคแก้ว ๔/๑๐/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงกนกพร ทาทำนุก ๑๐/๙/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงมริสรา ประสิทธิเขตกิจ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงตรีชฎา รงค์ทอง
๒๖/๘/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายฐิติกร จงเกษกรณ์
๓๐/๘/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงจุฑามาศ คลุ่ยทอง
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ จันทร์ทับหลวง ๕/๙/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงอภิชญาดา เข้มแข็ง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายณภัทรพงษ์ กะระวะสุ
๒๙/๗/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายรัชชานนท์ สุขสุด
๒๑/๗/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงสุพิชชา เจตเขตการณ์

๒๒/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายประสิทธิพร

์

ยงเขตรกิจ
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายสรพัศ ถึงทัพ ๘/๑๐/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายพัลลภ หัสแดง ๒/๒/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กหญิงเจนจิรา มงคลนาม

๒๒/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงอริสรา สารมะโน
๒/๑๑/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงภัทรวดี แปนน้อย ๗/๕/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ คงเขียว ๑/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายศุภณัฐ วันดี

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายวิชญะ เหล่ากสิการ
๑๒/๘/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงธาริษา จันทรังษ์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กหญิงธนัชชา หวังสุข ๑/๖/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงธัญญรัตน์ สวัสดี ๒/๗/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เผ่าคง ๒/๓/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายปุณวิชญ์ สินแก้ว ๒๐/๖/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงเก็จมณี ทุมากรณ์

๒๗/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงปริฉัตร พลวนอาจ

๙/๑๒/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๔๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงภัทราภรณ์ กระจิว

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงขวัญจิรา ศุภเกษี

๕/๑๒/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงสิรินทรา ปดชา

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายฑิวากร สุภบุตร

๒๑/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงปทมา ชมสุข

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงธนภร วงศ์ธัญญกรณ์

๑๑/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงนวรัตน์ ภูเหม็น ๒/๗/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงพัณณิตา แจ้งถินปา

่

๒๘/๘/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงกุลพัชร พรมธร
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงภณิชชา ปยะศรี ๙/๙/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายชนธีร์ เสตานุช

๒๗/๒/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงกนกพร ระจิตร์
๒๔/๓/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงบัวชมพู เอมแจ้ง
๑๗/๑/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ วรศิริ
๒๓/๒/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายธัญเทพ ประสิทธิ

์

๒๙/๖/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๒๐ เด็กชายปญญาฐากรณ์
หิรัญ ๗/๖/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายธนาดุล ทวีวัฒน์
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายปาณชัย ศรีสมเภา
๑๒/๖/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงธนัชพร วิสิทธิ

์

๒๑/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงมฤตกร เจียมจรรยา
๒/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงเตมีย์ รัตนโสภา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงพอเพียง สายสัมพันธ์
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กหญิงศศิประภา ชูศรี

๘/๑๑/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายรุ่งภพ สิทธิ
๒๓/๖/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงพิยดา อินพรหม ๕/๑๐/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายธนากร คำมี ๘/๑/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กชายหฤษฎ์ นาคสิงห์

๑๘/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายญาณวิทย์ ศีลแดนจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงอาริสรา มุทิตา
๑๓/๓/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กชายธนพรรณน์ คำภา ๔/๒/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กชายธรรมทัศน์ จันทร์ศรี ๓๐/๗/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายชนะชล พงษ์โสภณ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายจิรภัทร สารวงษ์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กชายกาย ธูปะเตมีย์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กชายณัฐพนธ์ โพธิศรี

์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ ยีหล้า

่

๒๙/๔/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายชินภัทร รุ่งแจ้ง ๘/๔/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กหญิงณัฐชยา แกว่นกสิกรรม

๒๗/๓/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงกัณฐิกา คงสำราญ ๓/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายศุภกร สมัครเขตกิจ
๑๖/๘/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายชยานันต์ ประสาท ๙/๙/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กชายสุวิจักขณ์ น้อยศรี

๘/๑๑/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๔๗ เด็กหญิงพรภนาพรรณ
ทรงพระ

๒๖/๕/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กชายธาวิน พันธ์ยิม

้

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายหิรัณย์ บริสุทธิ

์

๗/๓/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายทินภัทร ลงทอง

๑๑/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กชายธีรภัทร แตงทิม ๗/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงสุภัสสรา คำแพ่ง ๑/๓/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงอัญชิษฐา จุฬมุสิก ๗/๕/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กชายธนากร นาคทัพ ๘/๕/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงอังคณา ยังกองแก้ว
๓๑/๕/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กชายกนกพล บลดาศักดิ

์

๓๐/๗/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงไพรินทร์ จันทร์ชืน

่

๑๗/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ บุตรสิงห์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายธีรภัทร ชูช่วย
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายชนกันต์ อ่อนหวาน ๑/๓/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงสุทธิดา ศรีสุข
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กหญิงธนินท์ธร ปูสุข

๑๒/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงกุลธิดา วงษ์จันทร์ ๓๐/๕/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายธนภูมิ ปรีชาจารย์
๒๘/๙/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายกฤษณพงษ์ กลัดเฟอง
๑๙/๓/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงวาสนา ภมรคล

๒๔/๑๐/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงณัฐธิดา อรุณ ๖/๔/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงอริสา อำภัยบุญ
๒๓/๙/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงทิพยา อสิพงษ์

๒๘/๘/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายธีรภัทร เพ็ญเพียร

๑๒/๘/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เพ็ชรอาบ
๒๐/๑/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายพีรวิชญ์ มาลี
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กหญิงขวัญแก้ว ประกิจ ๖/๙/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๗๔
เด็กหญิงธัญวรัตน์ แหลมคม

๑๑/๙/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายนพรัตน์ จันทร์ศรี ๓๐/๗/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงศิริยากร แก้วปองปก ๒/๑/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงอภิชญา มาหัวเขา

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายวทันยู ไชยวงศ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายปุญญพัฒน์ อังกินันท์
๑๕/๘/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ ปนโต ๗/๑/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กชายทักษ์ดนัย เรืองประชา

๑๓/๓/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงนุชจรินทร์ สุพลจิตร์ ๓/๓/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กชายณรงค์กร เกษทรัพย์
๑๑/๖/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายพงศกร บุญสิงห์
๒๒/๗/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กชายสรวิชญ์ เศียรขุนทศ

๑๙/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงชลธิชา พูลชู ๑/๙/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงนาฏกาญจน์ นิพรรัมย์

๑๔/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายกิตติ พะยิม

้

๑๖/๕/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กชายณัฐภัทร ดีมาก

๑๔/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายเมธัส ศรีสนธิ

์

๑๑/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายภูวดล แสนโบราณ ๔/๙/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงจารุวรรณ เมืองนิล ๓๐/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ สำราญ

๒๕/๒/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงพัชรพร ยิมหนองเต่า

้

๖/๑๒/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงวรรณรัตน์ ธุหา
๔/๑๒/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายกฤติเดช หู้โลหะ
๑๖/๓/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายสุธีเดช แร่สุข ๑/๒/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กชายชลชาติ ดินเมืองชล
๑/๑๐/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธาตะกูล ๘/๒/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ มุจรินทร์ ๑/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายจตุพร ฉวีจันทร์ ๑/๓/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายธีรภัทร คอยชัยภูมิ

๒๒/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายพัสกร นาเอก

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายนพนน ทิพวรรณ

๒๖/๕/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงจิตรานุช พระจุไทย

๑๗/๖/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายยศพัฒน์ อำดอนกลอย ๖/๑๐/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายวรรธนะ วรรณสิงห์

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายนรินทร์ เจตน์กสิกรณ์ ๓/๑/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงณัฐพร ทุมากรณ์ ๖/๖/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงอริสา วะรังศรี

๑๐/๖/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายสรวิศ ศรีงาม
๙/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายสิรภพ หัสแดง

๑๐/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กชายนฤพล คงเขียว
๒๔/๙/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายนาวา พิทักษ์
๑๕/๕/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กชายกิตติธัช กลินพงษ์

่

๕/๔/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายณัชพล พรหมนิยม

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงพัชราภา มัชบัญฑิต
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ แก้วมัน

่

๑๙/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงจุฑามาศ ด้วงหนองบัว ๑๐/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายภูตะวัน ดวงแข

๗/๑๒/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายกฤติพงศ์ กุลมลิวัลย์
๒๗/๗/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายเอืออังกูร

้

เปาจีน ๓/๙/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงนลินทิพย์ เครืออ่อน ๑๐/๕/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กชายธนโชติ พูลพันธ์

๑๑/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายอนันตชัย ตุ้มสุวรรณ์
๑๙/๙/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงสุจรรยา ดาวงษ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายเกียรติยศ จ้อยนิล
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กชายยศภัทร จันทร์เอียม

่

๒๒/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงญาณิศา ธาตุทอง
๑๑/๔/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญพรม ๔/๔/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงวรรษมน รุททองจันทร์
๒๔/๓/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายธนวัฒน์ ภูแชมโชติ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา จัดเขตรกรรม
๒๙/๑/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงพัชรกันย์ จุลมุสิก
๒๔/๓/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายคณิศร เหมือนการ
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายยศพร แก้วกันหา

๑๖/๗/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงไอยรา โพธิคำ

์

๑๑/๗/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กชายกิตติชัย สมบูรณ์กิจ ๘/๑/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงสุวรรณา คันทชิต ๘/๒/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายจิรภัทร ลาสุด

๒๑/๘/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายภัทรกร น้อยนนท์
๒๐/๔/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กหญิงมณิสรา
สัมพัดทองแหลน ๒๖/๒/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายเกษมสุขสันต์ เกษมทรัพย์

๒๗/๗/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กชายสามารถ บัวตูม ๓/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายมนตรี ประมูลทรัพย์ ๒/๑/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงชาลิสา เอียมคลอง

่

๑๔/๗/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงอนัญญา โพธิประดิษฐ์

์

๑๖/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงณัฐชา มณีฤทธิ

์

๒๖/๖/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายกรรชัย ประณต ๑๐/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายอนุวัต เจิมจันทร์ ๙/๗/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กชายสุรพงษ์ ไผ่ปาน

๑๙/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงวรกานต์ หาทะนนท์
๒๐/๔/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายนพรัตน์ วีระสะ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงพนิตพร แถมพยัคฆ์
๑๖/๔/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงปริชญา เกษกรณ์ ๓/๔/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ กีตา ๘/๗/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายวศิน แก้วสระศรี
๑๖/๑/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายปาณชัย กังวาฬ
๑๙/๒/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายสิขเรศ ชาญกสิกิจ ๒/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงวีณา ศิริเลิศ ๑/๒/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายกันทฬากร เจริญเรือง
๒๓/๕/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๖๒ เด็กชายฮัสซมาซาฮาริส

มูบารัก มูฮัมหมัด อวาด

๒๔/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กชายจิรเดช สว่างศรี

๒๓/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายปฏิภาณ พงษ์เขียว
๑๘/๕/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงวรรณนิภา ยิมอิม

้ ่

๒๖/๓/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงณัฐพร วงษ์อำไพ
๒๐/๒/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงนภัสสร ฟกศรี

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายภัคพล อรุณศิริ ๔/๓/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงญาณีย์ กระนัย ๓/๔/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายณฤพนธ์ ขยันกสิกรรม ๓/๓/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงวรพิชชา จันทรังษ์ ๒/๒/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ ชำนิเขตรการณ์
๑๑/๘/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายราเชนทร์ ว่องเชิงค้า
๒๓/๖/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กชายวรากร มานิตย์

๒๙/๓/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กหญิงพรนัชชา กางกรณ์

๒๔/๗/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงณิชชา เทศวัง
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายสิรภัทร นพคุณ
๒๓/๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายพีรวิชญ์ สุพัฒน์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กหญิงเบญจพร สายทอง

๒๙/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕๔ / ๑๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงอิสริยา สิทธิกรรม

๑๐/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ อัครภัคพงษ์
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงชนมน พัฒนศิริ

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายพงศธรณ์ วินัยพานิช
๑๔/๕/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายแสงหิรัณย์ บุดดี
๘/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๘๕

เด็กชายพงศภัค ลีล้อม
๒๒/๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายนัธวัฒน์ เทียมสุ่น

๒๑/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ชูประเสริฐ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๘๘

เด็กชายพัฒนพงศ์ พันธ์ศรี
๒๘/๙/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงลักษิกา เพ็งพะยม
๑๐/๑/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงเกศราภรณ์ จินเขตกิจ ๒๐/๖/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายสพัชนัย สุวรรณโอสถ
๑๘/๒/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงสุชานาถ พูลเพียร
๑๖/๕/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวสิงห์
๒๘/๙/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กชายธนพงษ์ ปรีชาจารย์

๑๑/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กชายชนินทร์ บุญรักษา ๙/๓/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายธีรภัทร สอนศิริ
๒๙/๑/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายณัฐพล สุระดม
๑๑/๓/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงธนาภา ปทมรัตน์

๒๙/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายภูวนาถ รัตนพัฒน์ ๓/๒/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายธีรวัฒน์ เฟอแก้ว

๑๙/๔/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายเปรมเกียรติ วีระบุตร

๒๓/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงภัชภิชา วัฒนเกษกรณ์

๑๐/๕/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ สิทธิการนา ๓/๑๐/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก วัตุยา

๑๐/๔/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายธนากร ปนทศิริ

๒๑/๗/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงพัชรพร ว่องเกษการณ์

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงวราภรณ์ แปนน้อย

๓๐/๓/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงทรัพย์ศิริ คำอิม

่

๒๙/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงญาณิศา ชินอาน

๑๕/๖/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายธีรภัทร รจนากิจ

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายนัทพงษ์ เตียระวานิชย์
๓๑/๘/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กชายมงคล ศักดิศรี

์

๕/๕/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายพีรพัฒน์ มานิตย์

๒๔/๙/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงทิพวรรณ พันธ์โต ๘/๙/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕๕ / ๑๐๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กชายคุณากร วินัยพานิช
๑๕/๖/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงนัชชนันท์ สวัสดี ๒/๗/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายพีรณัฐ เรืองพิจิตร

๗/๑๑/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงนิติกาญจน์ แข็งเขตรกรณ์

๑๑/๑/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงธมลวรรณ์ วงษ์ลักษณ์
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงพรรณพร วาอุทัศน์

๑๘/๒/๒๕๕๑
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กหญิงแพรวรรณ บุญยืน

๒๑/๑๐/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายบวรภัค พรมโคตร์ ๖/๘/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงธิดาวัลย์ วิหก
๒๓/๗/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงกรรณิกา ชูช่วย ๒/๓/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กหญิงพิดารัตน์ รักษากลิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๑

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายแทนคุณ มโนธรรมวิวัฒน์ ๑/๒/๒๕๕๑ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงเกศรินทร์ วรรณา
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงโยษิตา เบ้าทอง
๒๙/๘/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายศิรภัทร บูรพา

๑๒/๗/๒๕๔๙
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงอ่อน

๑๘/๑/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงกนกพร แม้นพยัคฆ์
๑๗/๗/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงปลายฝน สีกาลี
๑/๑๐/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงนพภัสสร เทียมพิทักษ์ ๗/๘/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายธนกร กุสุโมทย์
๑๔/๘/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายธีรภัทร ปานเลิศ
๔/๑๑/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงอรอุมา เขตรกรณ์ ๕/๓/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กหญิงศิริญานันท์ แสนพรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงธนภรณ์ คฤหปาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กหญิงปญญาทิพย์ เหลืองชมพู

๑๕/๒/๒๕๕๐
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายโตมร อุปพงษ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายวีรภัทร ชมพู่

๒๖/๘/๒๕๔๙
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายภูวิศ เพ็ญเขตรกรณ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กชายวุฒิชัย พงศ์ธีรการณ์ ๔/๙/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายศรันยู บุญชู ๑/๕/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กชายกรวิชญ์ จุลมุสิก

๒๗/๘/๒๕๔๙
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงพาขวัญ เจือแก้ว ๕/๔/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

ณรงค์มี
๒๖/๘/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายธนภัทร เชิดโฉม

๒๐/๙/๒๕๔๙
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กหญิงวิลาวัลณย์ วงษ์เนียม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายสมประสงค์ เคนดา ๓/๗/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงกุลภรณ์ ต่ายธานี
๑๓/๔/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายอนิสรณ์ อินขจร ๑/๖/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงนิศาชล พูลเกษม ๙/๙/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงพรศิริ หัสแดง
๑๒/๖/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ สุขประการ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายกมล เนมี ๕/๖/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงธนาทิพย์ ใจนรินทร์
๒๑/๘/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายอนุภัทร ขุนทอง
๑๓/๑/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กหญิงมนรดา ปาวงศ์
๒๓/๔/๒๕๕๐

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายปาณชัย ฉาวกระฉ่อน ๘/๘/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงปยาภรณ์ โพธิศรี

์

๘/๓/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กหญิงกิตติยา ศรีพนมวัลย์
๒๐/๗/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงไพลิน บุญศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงอนัญพร เพียลี ๗/๑/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงสุภัคณัฐ เสือพุฒ ๘/๖/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กชายรัชชานนท์ แผนสุพรรณ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงพรพรรณ ลาวิลาศ ๙/๑/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กหญิงโชติกา คำเลิศ

๘/๑๑/๒๕๔๙
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงธันยาภรณ์ วารี
๒๕/๘/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงอัญญรัตน์ วิบุญกุล ๒๐/๑/๒๕๕๐ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายพุฒิธร หนองคาย
๑๘/๙/๒๕๔๘

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กชายธนดล จันทร์แก้ว

๒๔/๔/๒๕๔๙
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กหญิงกฤตพร แซ่อึง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงศิริญากรณ์ สิงบัว

๓๑/๓/๒๕๔๙
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงวิภาวี กล้าสาริกิจ
๒๔/๙/๒๕๔๘

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงนิศารัตน์ ตลับเงิน

๓๐/๘/๒๕๔๘
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กหญิงณัฏฐรียา สุวรรณครู
๑๘/๙/๒๕๔๘

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กหญิงนิศากร ฟกเขียว

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายธรรมนูญ คงคูเขียว

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายเจษฎากร เถลิงสรคันธ์

๒๔/๗/๒๕๔๘
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ อินสอน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายธรอินทร์ คันศร
๑๙/๗/๒๕๔๘

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายคงสุวรรณ พุกสุข

๒๗/๔/๒๕๔๘
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายมนัสนันท์ ขำอิง ๙/๓/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕๗ / ๑๐๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายกิตติธัช เรืองรอง
๑๐/๖/๒๕๔๘

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายรัชตะ แก้วเกษ ๓/๙/๒๕๔๘ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กหญิงพิมพ์หทัย โสตฐพันธ์

๒๖/๔/๒๕๔๘
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายวรายุ บุตรสิงห์ ๒/๒/๒๕๔๙ วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงศิวพร มากมี
๒๑/๑/๒๕๔๙

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายศิวกร เงินฉลาด

๒๐/๙/๒๕๔๘
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กชายพิเชษฐ์ ใจเอม

๒๔/๔/๒๕๔๘
วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายธนกฤต มีลักษณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

วัดหนองขุนชาติ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายปญญา เต๊ะปานันท์
๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงพรทิวา สุธีรังสรรค์
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายรัฐภูมิ นิมปาน

่

๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กชายนพรัตน์ โพพงษ์
๑๐/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายฐิติภัทร ภูมมา
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายวีรภัทร อินทรโชติ
๒/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายชยภิรัตน์ จันทรภาค ๙/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายระวีวัฒน์ สบประสงค์

๑๓/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายเขมทัต ทองหนูเกตุ ๘/๑/๒๕๕๒ โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงขวัญจิรา เจตเกาตรการณ์ ๒๗/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงวิยดา ม่วงปู ๓/๗/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กหญิงนภัสสร อเนก ๔/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงปรีดาภรณ์ โพธิพงษ์

์

๓/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงกมลวรรณ บ้านมอญ

๑๙/๑/๒๕๕๒
โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายเมธาพร สุขเกษม

๒๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองยาง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายกฤตยชญ์ ขยัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงธันยาพรณ์ สอาดเนตร์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กหญิงอริสา คำพุฒ

๒๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายพงศกร บัวสาย

๒๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายปรเมษฐ์ ทุ่งทอง

๑๖/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายญาณิศา บัวกลัน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายรัฐศาสน์ สวนสลา ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายภัคศรัณย์ ก๊กตระกูล ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายศรราม ล่องระมรุต

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงกุสุมา ไพรสิงห์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายรัชชานนท์ ทิมพวงทอง

๒๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายธีรภัทร เดชอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕๘ / ๑๐๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายกฤตเมธ ขยัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ ห้วยพระจันทร์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กชายจินดา เชียวเขตรวิทย์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายชนาธิป ปญโย

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายชาญเมธา เขียวน้อย

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายธวัชชัย ปญโย

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายปณตพร ปญโย

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายพสุมนตร์ อำพ่วง

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายภคนันท์ พุฒจรูญ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายรัชพงษ์ ดีเทียน

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายรุ่งโรจน์ บุญมี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายวัฒนพร จูมภาลี

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายวันชัย อำผึง

้

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายอาทิตย์ อินอิม

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายอาธิป จูมโสดา

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงขวัญพร คำมัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงณัฐชยา บุญเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วการไร่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงธัญชนก ไชยวงษา

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงปนัดดา คูณดก

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงวีรวรรณ ส้มสุด

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสุพรรณษา ปนทะนัน

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงไอยลดา ส้มกลม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงข่อย โปงข่อย  

อน ๒๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กชายขจรพงศ์ เจนสาริกิจ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายญาณภัทร มุกธวัช

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายเทพฤทธิ

์

ชนะภัย
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ เหมือนหมาย

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายธนวุฒิ ไวเกษตรกรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายธิติวุฒิ อยู่ทรัพย์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายปญญา สอนธรรม

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กชายพีรโชติ เขม้นเขตวิทย์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กชายไพรวัลย์ ไผ่พงษ์

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายภากร การวงษ์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายรัชชานนท์ ชูดวง

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายวรเดช เครือบุปผา

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายวิวัฒน์ธนา ภูเหม็น

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๕๙ / ๑๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายวุฒิชัย เขียวน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายอชิระ คำภา

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายอธิวัฒน์ รักใคร่

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงกนกภรณ์ คณฑา

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงกาญจนาพร ตาลาน

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สอนธรรม

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงจุฑามาศ วงศ์ดวงดำ

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงฉันทิศา จันทรักษ์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงญาณิศา ณ จรูญ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงฐิติกานต์ ไพรหนู

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงณัฐชาพร คงไทย

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงธัญญา จันทโร

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงนวรัตน์ เดิมไธสง

๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กหญิงปพิชญา กองศรี

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงพลอยชมพู กระแหน่

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กหญิงภัทราพร พุ่มจัน

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงโยธกา กระแหน่

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กหญิงรมิดา ศรีจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กหญิงรัตนาวลี จันทร์ฉาย

๓๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กหญิงวรญาดา สาแก้ว

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ หิรัญรัตน์

๑๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงโศภา ไก่ลุ้ย

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงโศภิต ไก่ลุ้ย

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงสาระวารี คงประเสริฐ

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงสิริยากร สุทธิประภา

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงสุพรรษา โสวาที

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงอัจฉริยา อำพัน

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสมอทอง สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายธงชัย บูโกก

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายนัฐพล สุขอินทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายปยพัทย์ สุขเกษ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ กันทะถำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายมังกร แก้วการไร่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กชายวีรวุฒ ภูเหม็น

๑๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๘๘
นายณภัทร บูโกก

๒๖/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์

สมอทอง  

อน ๒๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กชายวุฒิชัย แสงสุวรรณดี

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ ศรีพรมมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายปริญทร ชัยชมพู

๒๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กหญิงอฐิษติญา ตังวัฒนกฤช

้

๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงโชติรส สุวรรณิก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงวิราภรณ์ อนุสรณ์

๒๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงเมธาพร ประสบเนตร์ ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ คงคู่บุญ

๒๔/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงพันธิตรา สัมพันธ์อภัย

๒๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงอติพร พุ่มมะลิ

๑๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กชายฟาฮาริช เขียวทอง

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กชายชนะวงศ์ บุญอาจ ๒๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงพุทธิมล งามนวล

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงชณันยา สีสุก

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายวีรภัทร ประสบเนตร์

๒๕/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายกนต์รพี ไวเกษตรกรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายกิตติพงศ์ สินคง

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายคมสันต์ กมุทชาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายจารุทัศน์ ปานศิลา ๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายเจษฎา กอบสาริกรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายเจษฎากร ทองหลอม

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายเจษฎาพร โพธิแก้ว

์

๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายเจษฏา จุลพรรค์
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๑๒
เด็กชายณัฐพงษ์ เผ่าชวด

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พิเดช
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายดลฤทธิ

์

อ่อนสา
๑๑/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายทักษ์ดนัย กลันความดี

่

๒๑/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๑๖
เด็กชายธนภัทร เก่งกะสิวิทย์

๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายธรรมรงค์ เวชเดช

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายธันย์ธนกิจ แผ้วสถานฐ์
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายธีรภัทร บัวตูม ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายธีระวุฒิ ทวีกสิกรรม

๑๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กชายบุรินทร์ มีสวัสดิ

์

๘/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายพงศ์พล ชัยชุมพล ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายพีรพล โพธิจินดา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายเพชรพัสสน วันเห่า

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชูเฉลิม
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายวรรธนะ แก้วสาริกรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๒๗
เด็กชายวิธวิน ขจร

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายศักดา เอมสรรค์ ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายสรวิชญ์ บรรทับ
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายเสกสรร อ่อนละออ

๑๗/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๓๑
เด็กชายอธิป จันทรานนท์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กชายอนวัช ชำนาญชัด
๒๙/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายอโนชา กมลมาลย์
๑๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงกณกวี ศีลเมือง
๒๖/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงกันยารัตน์ มัคลิง ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เปยมสิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงนงนภัส บุญวรนุช

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงนพจิรา จุลพันธ์
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงนพรัตน์ สัตยบุตร

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงนวรัตน์ สัตยบุตร

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงนิติญา เงินยิง

่

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงพัชราภรณ์ รักสุจริต
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๔๓
เด็กหญิงสุทธีรา ทำขุนทด

๒๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๔๔

นางสาวศศิวิมล เพียรกสิวิทย์
๑๗/๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๔๕

นายนราชัย ประไพลศาล ๓/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา สามัคคีรังสรรค์  

อน ๒๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายชัชพงศ์ มองเชิง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๔๗
เด็กชายธานินทร์ มดแดง

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กชายพุฒิเมธ ตู้ทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ วรอินทร์

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงจิรัสยา มดแดง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๕๑
เด็กชายพนม นำพุ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กชายปยุต มดแดง
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงจันทร์วลัย ลำไยนีรนาท
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายศรัทธาธรรม กรึงไกร

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๕๕
เด็กหญิงแวววดี มดแดง

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๕๖

เด็กหญิงณฐพร กระแหน่
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงอนิษฐา อีมู่
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายอุทิตย์ มดแดง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๕๙
เด็กชายพิรัชย์ มดแดง

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายภานุพงศ์ มดแดง

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กชายณัฐพล กรึงไกร
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ผาทัง

่

 

อน ๒๔๖๐/๒๑๖๒
เด็กชายคามิน เอียมละออ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายณัฐดนัย รักเทศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กชายทักษ์ดนัย วิเศษสุด
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กชายปยฉัตร แถมพยัคฆ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายภูวมินทร์ โพธิทง

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายวิทวัส จันทประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายเหมพงษ์ สอาด
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงโกสินทร์ บุญอาจ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กหญิงณัฐนิชา ณัฐกิตติกุล

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงมณีรัตน์ พงษ์ดี
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายสรัญญา เฉยปญญา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงเสาวรส ประทีป
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๗๔
เด็กหญิงโสพิศนภา เขม้นเขตรกรณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ว่องวิการณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายภานุวิชญ์ คฤหปาน
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายอิทธิเชษฐ์ ทาทำนุก
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงกิรณา มณีอินทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงเจนจิรา จิตผล
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กหญิงชณัตดา พาทอง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงณัชรีญา ระโหฐาน
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๘๒
เด็กหญิงบุญสิตา บุกบุญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กหญิงพอลล่า ลุนชัยภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงวรารจ วุชรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กหญิงศศิกานต์ สุขประเสริฐ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงสุพิชญา เมืองจันทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงสุภัสสร ศีลแดงจันทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงสุภามาส เอียมละออ

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงสุภาวิดา สะเดา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายทองธันวา อุปติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายธนพงษ์ แผ่นสำฤทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ใจดี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายวุฒิชัย สุวรรณโอสถ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงชนัญธิดา ทองศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงณัฐมล เกิดแก้ว
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงดุจเดือน โกมล
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๙๗
เด็กหญิงเนตรนภัทร รอดโย

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๙๘
เด็กหญิงปุญญพัฒน์ ปลังกลาง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กหญิงพัชราภา เมฆเขียว
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงวนัชพร พรมโต

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงวัลลภา ูธูปบูชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมอยู่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงอารยา สายบุญชืน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จบศรี

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายกิงฉัตร

่

อินทสุวรรณ
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงสิริรัตน์ วิเชียรรัตน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายรามินทร์ กสุมัง

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายมรุเดช อ่อนสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายชาคริต ล่องมะรุด

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายทิวากร ฉิมพาลี

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายนิทธันต์ โฉสูงเนิน
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายเอกรินทร์ รอดละมูล
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กชายสรรเพชญ จินดาเรือง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กชายอภิรเดช ข้าวมัน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายวีรภัทร เผ่าโหมด
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายกิตติภณ บุญศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายวีรพงษ์ ชาติรักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กหญิงณภัทร บุญสาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กหญิงปาริชาต เกตุเส็ง
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กมลมาลย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เจือจันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายนิคม บุญนาค
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายพีระพัฒน์ อาดนวลลา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กชายรัชชานนท์ บัวทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายวรากร เลียมมาตร์

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

ติตติปานะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กชายอนวัช พงษ์พานิช
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กหญิงกิติกาน เอนก

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงจันทกานติ

์

มันคง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖๔ / ๑๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงณัฐชา บำรุง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงยุภาพร ผิวเวียง
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กชายกิตติพงษ์ ศรีพนมวัลย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กชายไชยวัฒน์ ทองถม
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายธนภัทร กฤษณะกาฬ
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายปยทัศน์ มากมี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กชายพนพพร ดีเทียน

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายภานุวัฒน์ จำปา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายสันติพงศ์ ทองศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายอัครเดช ม่วงยา
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงกมลวรรณ เชือวงศ์

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงชุติมา คงเพียร

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ เวียงอินทร์
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงสรัลชนา รักธัญการ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงสุธาสินี เกดดา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายธนกร วงษ์วิทยา
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กชายนันทพัฒน์ หมืนเทพ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กชายพงศ์พัทธ์ สีเขียว
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กชายพชร ชืนในโชค

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สินเธาว์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายลัทธพล อ่วมฉิม

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายสมญาวงศ์ คุ้มรอบ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กชายสมโภช ร่มภักดิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กหญิงกัลยกร จันทร์สา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กหญิงชฎาพร โมรามาศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงนภเกตน์ ประภัสสร
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กหญิงนภัสนันท์ ว่องสาริการ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงนริศรา ลำพา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงปริฉัตร นันทสูร
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงวริษศรา วงฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงศุลีพร โทนทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงอนงค์นาฏ แก้วหนองยาง

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กชายนวพล สุขสุด
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายมงคล โพนเงิน

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายวรายุทธ เกิดกรุง

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายวสุรัตน์ จันทะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายสหรัถ สวัสดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายเอกรัตน์ อุทัยเก่า

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงชาลินี พัฒมุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เกาะเกตุ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ทาทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงธนพร ธอธง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงรัญชิดา หิรัญสถิตย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงบัณฑิตา โฉมศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา อนุดิษย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงพิลาวรรณ แจ้งถินปา

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงมัณฑนา เศรษกสิการณ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กหญิงวินัสนันท์ ทองโชติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงสุธินันธ์ จันทไพโรจน์
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงอรพรรณ ชิมรังสรรค์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงอรัญญา ขยันเขตกรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แจ้งถินปา

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กชายณัฐภทร โสภณรัตนกุล
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงเหมือนฝน พรหมศิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายธนดล สุพรรณกูล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงศศิวิมล หมันทำ

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงมนต์ทิรา เพ็ชรหิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๘๗ เด็กหญิงแพรพานทอง
เนมี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงไอรดา ชัยสงคราม
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายนาฬกา ชินดง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มะแม้น

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายภัทรพงษ์ ศิริแสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงณัฐนรี หิรัญสุทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายนันทชา โค้ววิลัยแสง
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงปยธิดา วาสิทธิเทพ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กชายภัทรดนัย ปานเพชร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิทอน

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กชายธนัท พัฒนศิริ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายอัมรินทร์ ศรีบริบูรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายวีรวัฒน์ ไทยหินโจน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายพสิษฐ์ ศรีจุดานุ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กชายอัษฎาวุธ ระลอก

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายณัฐฏชัย วารศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงณัฏฐิชา ฐิระการ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงณัฐพร เกลียงลำ

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงธิติพร ทองนพคุณ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงพรทิพย์ จันทศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงสุภาพร คุ่มคุ้ม

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ชัยสงคราม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายเรืองศักดิ

์

แสงทองย้อย
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงณัฐวดี เพิมการนา

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายจิตรภานุ เอมสวรรค์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายสิงหา อินสละ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กชายภรภัทร ปดศรีทัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายณัฐวุฒิ วารี

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา พันธุนวน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงนัทธมน คงศิลป
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กชายเดชาชัย ได้พร
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงพรธิดา น้อยอาษา

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงณัฐนิชา เรืองเกษวิทย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๒๐
นางสาวนิศานาถ หัสแดง

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กหญิงพชรพร สมัครรามัญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๒๒
นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๒๓

นางสาวสุดารัตน์ ชาญธัญกรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๒๔

นางสาวสุชาดา จุฬมุสิก
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๒๕

นางสาวกัญญาภัค จินตกสิกรรม
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๒๖
นายณัฐพล แพร่งสุวรรณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา วัดหนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงทัชชกร มาเปยง
๑๑/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กหญิงอาริตา โกวิน
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงจิรัชญา เล็กอำพัน

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายณัฐดนัย หมืนพันธ์

่

๕/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงสุพิชญา เดชสุภา ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงปวิชญาดา เพ็ญเขตรวิทย์ ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กชายพงศกร คำทราย ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายณัฐ ตังวิบูลย์ชัย

๊

๒๓/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงกชพร คุณาพลเทวินท์
๑๙/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายคณพศ แจ้งถินปา

่

๒๔/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงหฤทัย บัวผา

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กหญิงกัญญ์วรา อาทร
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงสมิตานันท์
ประสิทธิเขตรกิจ

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แปนสุข

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กหญิงจิรัชญา ไพมุ้ย ๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงชนัญชิดา เพียบุตวงศ์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายธนัทสนันท์ พุฒศิริ
๒๗/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงณัชชา ธะนะแสง
๒๓/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงณิชา พูลสุขเสริม

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงวรรณนิภา สุมานิตย์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กหญิงขวัญหทัย กันทัศน์
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงลลิตา ลินทอง
๒๒/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงธนัชพร ประทานแก้ว ๓๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงอุรวีย์ ปานคำ

๑๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กชายศุภนัฐ ทาหะพรหม ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กชายทฤษฏี พลายอินทร์
๓๑/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๕๓ เด็กชายอัลแบร์ วราวุธ
เซโอล่า

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายณัฐเวช แยกผิวผ่อง ๑/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กหญิงธัญชนก อินทโลหิต ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงอรุณี วันโย ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายรัศมิมัตญ์ รัศมี

๑๑/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ นพพันธ์
๑๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายรังสิมันต์ เปาริก
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภิญโญ

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงสุพิชญา เปยมาลย์ ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงณัฐชยา ศรีขำ ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายสิทธิชัย นามบุรี
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายภาคภูมิ จบศรี

๒๗/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงธนัญชนก ขุนศรี

๑๔/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กหญิงณัฐวรา พันธุ์โย
๒๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายนันทวัฒน์ สุมังสะ ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงปยธิดา สมัครเขตรการ ๖/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงภัทรนัฏฎา วรรณภาค

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงธมลวรรณ ขวัญมา

๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงมติมนต์ นาคสิงห์ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงต้นรัก มุธิตา

๒๖/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงปรียาภัทร สุนทร
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กหญิงนภัสรัญช์ กุดจอก
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงปลิดา เหล่าเขตรกิจ
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงเบญญาภา แสวงทรัพย์

๒๙/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายวริทธินันท์

์

พลีสุ่มทอง ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายชัยวัฒน์ เขียวรัตน์
๒๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงอภิญญา เขียวทอง
๑๓/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กชายศุภณัฐ กุลนี

๑๔/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงชนกวนันท์ แก้ววรสูตร

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงลลิดา กลินพิกุล

่

๒๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงพรหมพรรณ พรหมจาต

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กชายสนุพงศ์ จูเปย

๒๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงฟาใส เพ็ญสุข
๑๕/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กหญิงภักตร์คนางค์

พิมมี
๒๑/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายศรัณยพงศ์ ใจเย็น
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กหญิงสิริกัญญา เผ่าชวด

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายเนติเมศร์ อภิกุลเจริญกิตต์ ๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายณภัทร โพธิศรี

๒๑/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กหญิงบัณทิตา เหลืองเลิศขจร
๑๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยศรี ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ลาวงศ์
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงฐาปนี สุภาชี ๓/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายจิรภาส โสภณรัตนกุล
๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กชายภานุวัฒน์ เขาแก้ว

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงสุปรียา โพธิงาม

์

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กชายศุภลักษณ์ โพธิมล

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กชายสรวิศ พูลเพิม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายสิทธิโชค จุฬานนท์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายนัทธพงศ์ พลพัฒน์

๑๕/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทองเมืองหลวง

๒๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงณัฐชามาส พูนสวัสดิ

์

๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายวีรศักดิ

์

เกษศิลป
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๖๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงภิญญดา ขันกสิกรรม

๑๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายธนวิชญ์ สืบสำราญ

๑๖/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายศักดา ฤทธิเดช ๒/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายวรพล วัชรดิษฐ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กชายเรวตะรักษ์ อมรเทพรักษ์ ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายวรวิช พันธุ์เขียน

๓๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กชายธนกฤต คงสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายทินภัทร สังข์สิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายพัทธดนย์ สาระอาภรณ์
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายราชิน สายสมบัติ ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายตะวัน รุททองจันทร์ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายภูวภัท ธนกุลธนาภัค
๒๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงปยนุช ขุนพิลึก
๑๖/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงมนกาญจน์ กาหลง ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายสารินท์ สีขำ ๒/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายสหะรัตน์ วัดเปรียวพงษ์ ๖/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายจิณฐปนัท ชาวนา
๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายณัฐกร สาระอาภรณ์
๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทองประสาทเวทย์ หนองขุนชาติ  

อน ๒๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กชายคชานนท์ สุระวาศรี

๑๕/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายชยางกูร คงการ้อง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กชายชยานันท์ ทับฤทธิ

์

๒๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กชายรัชชาพงษ์ โห้วงค์ ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กชายธนโชติ เชือกสิการ

้

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กชายวริศ ลีปลา ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กชายมงคล นิลสนธิ
๓๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายชวนากร บุญฤทธิ

์

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายพีรวิชญ์ ปลืมใจ

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายชนกชนม์ กาศสาริกรรม
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กชายธีรดล แดงประดับ
๒๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงกชกร สุพัฒน์ ๒/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงชาลิสา อาทร

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงวรัญญา คนดี
๒๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงกฤตยาณี พิมสอน
๒๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงพิภาภรณ์ ศรีหงอก

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กหญิงเบญญาภา ชัยกิจกรณ์ ๘/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงชนากานต์ เสือน้อย

๒๕/๗/๒๕๕๑
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงคนึงนิจ
วงศ์กิจเลิศพัฒนา ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงกิงกานดา

่

อำจุ้ย ๗/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงมาลีวรรณ โกสาแสง ๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงนันทิชา โอชา
๑๕/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงธมนพรรณ พรมนิม

่

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงศุภจิต หมกทอง ๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงขวัญสุดา ดำงาม
๑๖/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงสุรัสวดี จันทร์งาม
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายธนกร บำรุงรัตน์
๒๔/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายกฤษฏิภูมิ อินทสิทธิ

์

๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายไพสิฐ สามลปาน ๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชมสน
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายธีรเมธ ประเสริฐดี
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กชายปณณชัย จิตร์โกศล

๑๔/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายวรัญู วิสิทธิ

์

๑๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กชายไตรทศ เรียบฮวด ๓/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กชายภูชิต ธูปสุวรรณ์ ๒๐/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายอริยะ แก้วมีสี

๑๙/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

พันธ์วุ้น
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงปุลินิตา นาคยา ๖/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงประภัสสร มรรยาทอ่อน
๑๔/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กหญิงศศิญาภา ศรีนุธรรม

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงพรชนก เต็งอยู่
๒๓/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กหญิงกิจติยา สุวรรณคุณ
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายกวิน กุศลส่ง
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แซ่ลี
๑๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายกฤษณพล ชมภู่
๑๐/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายสุชาติ อินทร์สังข์ ๙/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ตันสุวรรณ

๒๒/๔/๒๕๕๑
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายภาคภูมิ หอมหวล

๒๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายจักรพงษ์ อุ่นกงราช
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กชายอภิรักษ์ รักเกียรติเผ่า
๓๐/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๗๓
เด็กชายศรุต มหาสมบัติกุล ๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๗๔
เด็กชายกฤษฎ์ เสือสุ่ม

๓๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญบุตร
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กชายอธิปจิรัชญ์ บุญบุตร
๒๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๗๗
เด็กชายสุธีร์ โบราณประสิทธิ

์

๒๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงนฤชา สีวัตถา
๑๖/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงขวัญข้าว ใจหงิม
๑๑/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ วชีรสูตร ๓/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงชาลิสา ศรซี

๒๑/๖/๒๕๕๑
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โพธิทอง

์

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงแพรชมพู สิทธิการ
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายธนกร ฉิมพลี

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๘๕
เด็กชายสิทธิโชค นิโครช

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายอติชาต วิเลปะนะ
๑๕/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายกิติชัย อินทรวัณนี
๑๗/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงพรรณพัชร สีมาจารย์ ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนพิทักษ์ศิษย์วิทยา ใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๘๙
เด็กชายคมชาญ ทองครำ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายอันดามัน กายไธสง

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายกิตติภัค สอนซิว
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายเนติภัทร คำหอม
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงพชรวรรณ ศรีโสภา

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายธิติ
เอียมพิบูลย์วัฒนา

่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงศศิตา สงวนเผ่า
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๙๖
เด็กหญิงมนัสสิรินทร์ ชูโตศรี

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ขุนพิลึก

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มโนศิลปกร
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงฐิติญา ภารพงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงศิรินภา ว่องกสิกรรม

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายกฤตพล ตันติวิมงคล

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงธนพร อุ้ยสิงห์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงหทัยวัลลภ์ แปนห้วย

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงธัญรดา ศรีแจ่ม

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายวรวุฒิ ทับทิมทอง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายสรวิชญ์ ทับทิมทอง

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายธัญเทพ กุลชี

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายณพรรษ

ประสิทธิเวชศักดิ

์ ์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายสิรภัทร สาแช

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายธนาธิป ปฏิสังข์

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงณัฐขวัญ ศรีสร้อย
๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๑๒
เด็กชายฐิติกร กลัดเจริญ

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายคณาธิป ใจบิดา
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงรสิตา ภูมิมา
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายชนาธิป จูงวงษ์สุข
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๑๖
เด็กชายชยพล บุญกมุติ

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายภักดีภูมิ ถำแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงปุญโญทัย
ประสาทเขตรการ ๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงชญากาณ
ประสาทเขตรกรณ์ ๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายชิติพัทธ์ รอดซะ

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ พะวา
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์ชืน

่

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงกุลริศา เกตุสมบูรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายพิพัฒน์ สมัครธัญกิจ

๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงกวินธิดา ผุดผ่อง
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายรัฐนันท์ นงค์บาง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงทัตพิชา สีประดู่
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงนิศาชล เปรมกมล

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงเพ็ญพิชา เพิมพูล

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายภูมิกมล ไม้สินธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นุ่มน้อย
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายอัครวัฒน์ วราหไพฑูรย์

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ อำทอง
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงธฤษวรรณ มะฤทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงนรินทร สมัครการ
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๓๖
เด็กหญิงชนาภา ภาชนะปรีดา

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายกฤตนู กันภูมิ
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงนภัสสร แก้วสวรรค์
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๓๙
เด็กชายสุขมงคล เอียมเชย

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงกัญญาภัค วิริยะวัฒนา

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ นันทจิตตานนท์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายวิชญ์ภาส ปานดี
๓๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงมิตรสินี โกยอมร

๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๔๔
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พัฒโนทัย

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายพิภู นิมพระยา

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายภูวดล มิงสกุล

่

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๔๗
เด็กชายนิธิกันต์ ทาโธสง

๒๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงรวิสา หาญเวช
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายภู เหลืองขาว
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงพชรมน ปยวัฒนสิน

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงบัณฑิตา อินชูพงษ์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายเตชพัฒน์ เดชครุธ
๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายโชคบุญญา โอวะกุลวงศ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายนราเทพ วิสานนิตย์
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๕๕
เด็กชายไพทูรย์ ม่วยเท้ง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กชายไพสิฐ ฉลาดธัญกิจ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กชายภาวัช ม่วงมี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงพงษ์นภา ต่อพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงภัทรมน มรรยาทอ่อน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กชายกนกพล บุญมูล

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงศิริรัตน์ เจริญพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กชายธัญชนิต จุลพรรค์
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงนาตาลี โลธานาธาน

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงรัตนันท์ มณฑาทิพย์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กชายนพพิชญ์ คลังทรัพย์
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กชายณพล ทองทักษิณ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงพิชญาภา ฤกษ์ดี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กชายเสกสรรค์ ศรีแจ่ม
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงพิรัลพัชร สุธนาประดิษฐ์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงนันทนัช สิญจวัตร์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงกชพร อุทัยเลิศ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กชายบรรณวร บุญเพ็ชร์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายปภังกร ไชยมุสิก
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๗๔
เด็กชายปลืม

้

เพ็งคล้าย
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๗๕
เด็กชายประณิธาน จันทร์แสง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายกีรติ ว่องวิกย์การ
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายศุภวิชญ์ เลิศอินทร์
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงโศภิษฐา เพชรสุวรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ กลายสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงสมฤดี กิตติพงษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายภัทรดนัย พันธุ์ไกร
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กชายขวัญชัย โชติกะคาม

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายพิสิฐพงศ์ สุขสุวานนท์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงพชรพรรณ ติณะมาศ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงรุจิรดา อินคล้าย
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๘๖
เด็กหญิงณัฐวรีย์ โปพันที

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายธิติภูมิ ประกอบกิจ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงมณีษิตา อยู่เรือง
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายกิตติยชัย แก้ววันดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงสิริยากร วงศ์มิตรวาที

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กชายพุทธิชาติ เชือเมืองพาน

้

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กชายสราวุธ จูสิงห์
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงดลชนก มหาโยธี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๙๔
เด็กชายชรินทร จุเรศน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กชายวงศธร ช่างกลึงเหมาะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงณัตชา มาแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กชายจิรพัฒน์ หานนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๙๘
เด็กชายชนากานต์ แตงไทย

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีวารี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายพงศ์ภัค ศรีฉำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงวิมลสิริ พุ่มเจริญ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายธนโชติ ปานหลุมเข้า

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายวสุกิจจ์ จักกิตติ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายกันตณัฐ ด่านเผ่าสกุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงณัฐนรี ทาจวง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงปนัดดา การะเกษ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กชายชัยฤทธิ

์

มงนอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายธีรภัทร์ ต่วนชะเอม

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงปราณรักษ์ หลวงชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ กันยามา

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ คชวารี
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายจิณณวัตร กลำเจริญ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายกมลภพ แกว่งเชิงค้า

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๑๔
เด็กชายจักรวาล กาญจนา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายภัทรติยะ พรหมนุรักษ์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กชายปฏิภาณ สีแตง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายพิชาภพ โตเสม

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงนันทรัตน์ นฤคนธ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กหญิงพรลภัส จิรพรจรัส
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายจักรพงศ์ วงษ์สมาน

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายวัชรพงศ์ อัครรักษ์พงษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงจิราภัทร์ ทรัพย์สมบูรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายกฤตภาส กำลังแพทย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายจตุรวัฒน์ คำสุมาลี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงปภัสรา มุสิราช

๐๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงกันยารักษ์ เรียนเอียม

่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงวลีพร เปรมจิตร์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กชายธีรภัทร ศักดิเพชร

์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายพสิษฐ์ แรงเขตรกรณ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงอนุธิดา ซิมเจริญ

้

๑๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายชนัญนันท์ ชมมะลิ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายณพรรค สีเดือน
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๓๓
เด็กชายธีรทัต มีแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายพลพัฒน์ ศรลัมพ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กชายรัชภูมิ บุญไชยยิง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กชายกิตติภูมิ สัตธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา เถวนสาริกิจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เกิดสุวรร
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงกมลพร พงษ์เจตสุพรรณ์ ๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงวันชนก โง่นใจรัก

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๔๑
เด็กชายจักรพันธ์ โรงทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายอติพร รักสัตย์
๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กชายอภิรัตน์ บุญมี
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายสมพงษ์ อ่อนจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๔๕
เด็กชายอภิวิชญ์ ปาปติ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กชายภัสนัย อนันตรักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายศิรายศ จึงวิลัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายสุธิศักดิ

์

ทองม่วง
๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๔๙
เด็กชายนที ชาญตะบะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายสิริภพ รอดทอง

๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายสิงหา ระบอบ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๕๒
เด็กชายธนรัฐ บุตรสิงห์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายวรกมล เอียมศรี

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายศิรณัฏฐ์ เสวกวรร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงภัสราภรณ์ แม้นพยัคฆ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงพรรณพัชร บุญเรืองศักดิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กชายชนะไพร วัฒนพานิช
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายเสกสรร ชูช่วย
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ เพชรวัตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายเฉลิมเกียรติ ฟกผล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กชายธนกฤต ทัพสุวรรณ์
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงกุลธิดา ถิราวัตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กชายธัญวิชญ์ เรืองฉาย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงปนัดดา กระสังข์

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายเมธัส พันธุ์จินดา
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายณัฏฐากร อุดร
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงพีระยา เจตน์กสิกรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เกษศิลป
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายอำนาจ จูงวงศ์สุข
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ปานปุย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายธนพงษ์ ฉำผล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๗๒
เด็กชายทัศนัย เพ็ชรสาริกิจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายธนากร จันทร์นาค
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายจิรานุวัฒน์ เก่งธัญกิจ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายนวพล เรืองวงษ์งาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงณัฐชา บุญเกิด

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชาญธัญกรณ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงชลิตา ปากเกล็ด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๗๙
เด็กหญิงอินทิรา เต๊ะปานันท์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงพรทิพย์ พันธ์พุ่ม

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงพัชราภา กอบสินค้า
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายเมธัส ฉลาดธัญญกิจ
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๘๓
เด็กหญิงจามจุรี ประกอบปราน

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงณัฐธิดา ชะเอม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗๗ / ๑๐๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายอลงกรณ์ เกษศิลป
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กชายพงษ์ภัค เหลียวอิน
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๘๗
นางสาวญาณิศา ฉายสำเภา

๑๔/๐๑/๒๕๒๗
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมณีสถิตกปฏฐาราม

มณีสถิตกปฏฐาราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กชายศุภวิชญ์ นิลภา
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงนันท์นิชา เลิศสกุลภัสร์
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงพิมพ์นารา คงศัตรา

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายกฤติน ศรีสุข

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายศิวกร ทวีกิจ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายถิรวิทย์ โรจน์รัตนาภรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กหญิงนภัสสร ประภัสสร
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงศกุณตลา ยศประสงค์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงณัฐชารีย์ แจ้งแสง
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กชายพชรพล ขัตติโยทัยวงศ์
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงอรกช แข็งธัญญกรณ์
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๖๙๙
เด็กหญิงกมลวรรณ สาแช

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กหญิงนันทรัตน์ คำกลึง

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายณพชร มีสัตย์ธรรม

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายเอกภวิษย์ มานิต

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ นพคุณ

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงเบญญาดา ศุภกิจวัฒนา

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายภูวดล เศรณียานนท์

๐๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายกันณพงศ์ เลขนอก

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายอินทัช มัทธวรัตน์

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายศิวกร การ์สวัสดินันท์

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายนพธีรา เอียมละออ

่

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ธรรมชาติ

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๑๑
เด็กชายณัฐชนน มากล้น

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กหญิงกชพรรณ พิทักษ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงจิราวรรณ ประมวลวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๑๔
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ศันเสนียกุล

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๑๕
เด็กชายอภิวิชญ์ ขวัญพงษ์ดี

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กหญิงคันธรัตน์ สมจิตร์
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กหญิงปวิตรา วาสี
๑๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายพีรพล บุญทิพย์จำปา

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๑๙
เด็กหญิงนำอิง ฉลาดธัญญกิจ

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗๘ / ๑๐๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายปณณวิชญ์ กิจสุวรรณ

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ขันธจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๒๒
เด็กชายจิรกร คงศรีแย้ม

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงวรินทร เจนทัน
๑๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กหญิงอาลิสลา ชูตระกูล
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายอภิรักษ์ ทองฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๒๖
เด็กชายอติกันต์ กาสชัยกรรม

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงเมธาพร สถิตธิติวัฒน์
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงนันท์นภัส โรจนพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายณัฐพงค์ บุญมาก
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายภัทรพล ทวีทรัพย์นวกุล

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กชายเมธวิน บุญเอนกทรัพย์
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา
ประกอบธัญญะศิริ ๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงปภาพิชญ์ ศรศิริ
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๓๔
เด็กชายวรากร หลักศิลา

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายสุทัศน์ นิลโพธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญนุช
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน ไพโรจน์

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๓๘
เด็กชายจักริน จีนปู

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กชายเจษฎา ขำสงฆ์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เมาบุรี

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กชายปฏิภาณ พิกุลขาว
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๔๒
เด็กชายศิวกร ศรชัย

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงมานัฐนันท์ พันธุ์เสือ
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายจิรธรณ์ อัมรนันท์
๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายธนัช จันทร์โชค
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๔๖
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ มหาโร

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงกันติชา ศรชัย
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายกนต์ธร สุพัฒน์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงปนัดดา ก้อนจ้าย

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กหญิงสิภาวดี กลำเจริญ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายธีรพงศ์ เสือถ่าย
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงวริศา ทองบุญส่ง
๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๕๓
เด็กชายจีรพัฒน์ โชคอวยชัย

๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงนภัสนันท์ ว่องเชิงค้า

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๗๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายรังสิมันต์ รอดสะอาด
๐๖/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ เทพณรงค์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๕๗
เด็กหญิงวศินี เข็มสุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กชายอภิรักษ์ วิเศษแสง
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๕๙ เด็กหญิงบุญธิญาภรณ์
ขันการขาย

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงอณัฐธิดา แสงเล็ก

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๖๑
เด็กชายสรสิช เหล่าอินทร์

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงสุพิชชา ศุภกิจวัฒนา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กชายพิพากษ์ ว่องเชิงค้า
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กหญิงพลิศรา ว่องเชิงค้า
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๖๕
เด็กหญิงอรจิรา ดวงจิตร

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กหญิงพิชามญชุ์ มนต์สิริโยธิน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงชนัญชิดา สิงห์น้อย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กชายนภัสรพี ว่องเชิงค้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงประภาศิริ การะเกษ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุศิษย์วิทยา 3 วัดใหม่จันทราราม  

อน ๒๔๖๐/๒๗๗๐
นางสาวโสภา มุ่งการนา ๓๐/๖/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๗๑

นายวีรศักดิ

์

เปรมจิตต์
๒๙/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๗๒

นางสาวนภาภัสสร์ รักกสิกรณ์
๑๓/๖/๒๕๑๐

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๗๓
นางดุษฏี สุวรรณ

๑๓/๙/๒๕๑๕
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๗๔

นางสาวจิรนันท์ จิตจง
๑๔/๗/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๗๕

นางกาญจนา ขวัญไกรศรี ๗/๓/๒๕๑๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๗๖

นางภัทรอร เมืองแสน
๒๑/๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๗๗
นางสาวประมาณ บุญยัง

๒๒/๖/๒๕๑๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๗๘

นางสาวอรษา อักษร
๒๘/๖/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๗๙

นางยุพดี อร่ามสวัสดิวงษ์

์

๑๘/๕/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๘๐
นางชนัญชิดา ครุธพันธ์ ๙/๙/๒๕๒๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๘๑
นางสาวศิริวรรณ พันธากุล

๒๖/๑/๒๕๒๑
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๘๒

นางพวงเพ็ญ อินทร์เอียม

่

๑๙/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๘๓

นางสาวสุภาฝน สุพรรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๘๔
นางนำทิพย์ ยอดดี

๑๕/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๘๕
นางรัตนา ศรีรังสรรค์ ๖/๑/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๘๖

นายวิโรจน์ มันต่อพงษ์

่

๑๕/๔/๒๕๒๕
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๘๗

นางสาวนันทา กุมภา
๒๙/๗/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๘๘
นางสาวจันทร์จิรา สุระดม

๑๗/๑/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๘๙
นางสาวกิตติวรรญ พรเจริญ

๑๓/๒/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๗๙๐
นายอิศวดล วงษ์ดรมา

๑๖/๙/๒๕๒๗
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๙๑

นายวชิรกฤษฎ์ วาสนา
๑๗/๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๙๒
นางสาวกัญญมน ไหวกลับ ๙/๔/๒๕๒๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๙๓

นางสาวณิชาภา แย้มสกุล
๓๐/๑/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๙๔

นายพีรพงศ์ ประจันทร์นวล
๒๔/๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๙๕

นายชนัทนันต์ จินดาเลิศ ๕/๑/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๙๖
นางสาววารุณี ศรีใจ ๙/๑/๒๕๓๓ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๙๗

นางสาวกมลชนก โคกทอง
๒๔/๖/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๙๘

นางสาวอนัญญา เกตุศิลป
๑๔/๘/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๗๙๙

นางสาวศศิธร ผันผ่อน
๑๕/๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๐๐
นายธนาพล จันทวงศ์

๒๒/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กชายธวัชชัย อนุสรณ์

๒๔/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายปรัณชัย จันมี

๒๔/๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ เกืองไทยสง

้

๒๒/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงอุทัยธาน พรหมอินทร์

๒๕/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงกาญจนา พิมพ์กันหา

๑๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงจารุวรรณ พหัตธิ

๑๑/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงสุภาพร ใจดี

๒๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กชายสิทธิพร มาสม ๓/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กชายพีรยุทธ รักไร่

๑๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงกิตติวรา หลงน้อย

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายเอกราช ผลขวัญ
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๑๒
เด็กหญิงสุธาสินี แสงนนท์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายสุทธิภัทร นาคใหม่
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงนำผึง

้

โพธิเนียร

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กหญิงทิพย์วรรณ นิลสาริกา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๑๖
เด็กชายนันทวุฒิ บัวมาต

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กชายนรวิชญ์ ศรีชุ่ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงอรัญญา มีเสถียร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ กุลโคตร ๙/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ งอยแพง

๑๐/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา อินทรจักร
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กหญิงปาริชาตอ วิเทศน์
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๒๓
เด็กหญิงกํญญาภัค สังฆ์มณี

๓๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๒๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยมัง

๓๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายอัครพล สุกรี ๖/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายสมนึก ทองทัด ๙/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๒๗
เด็กชายนวัต นามแสงผา

๑๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ ศรีรักษ์
๒๘/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายธนพงษ์ แปนต่วน
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงกฤษณา กาฬภัคดี ๔/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงเมษา ไทยขำ

๑๙/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงแพรประภา โภชกรณ์

๒๔/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายสมพร เกือกูล

้

๒๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายเจษฎภรณ์ อิมใจ

่

๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายชัยมงคล เจริญ ๘/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงจิราพัชร กลินจันทร์

่

๑๑/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงกานดา ประดิษฐขวัญ
๑๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงธัญพร ปองไทสง
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๓๙
เด็กหญิงมะยุรี ชะรุมรัมย์

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กหญิงอมรวรรณ ฟอนบำเรอ ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายภคพล จงเขตกรรณ์
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงสุธิตา โพธิแจ้ง

์

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายกิตตินันท์ พนมเวช

๑๘/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงสุธิมา บูรณะ
๑๘/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายภานุ วังศรี
๑๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายธนพล คำแพ่ง
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงอาภัสรา บุตรศรี

๓๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ เรืองฤทธิ

์

๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กชายวสุรัตน์ ประเสริฐศรี
๑๘/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงอนิตยา ปองพุทธา

๓๑/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๕๑
เด็กหญิงวาสนา รอดสาย ๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายสุทธิสาร สวัสดี
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงศุภิกา มีทนงค์
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๕๔
เด็กชายอิทธิพัทธ์ อ่อนพฤกภูมิ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๕๕
เด็กชายภูริพัฒน์ กุลศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา พรมมิ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงศศิธร ดีเลิศ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงศศิกานต์ กุลแอะ

๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๕๙
เด็กชายวีภัทร โมธายนต์

๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงสุนิสา พุกบ้านเก่า

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงพรรณราย สันกลาง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๖๒
เด็กหญิงอุรัสยา นาคกำเนิด

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงสุภาวดี สีสว่าง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๖๔

เด็กชายณัฐพล แก้วสา

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงศศิกานต์ นารอด

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๖๖
เด็กชายธีรภัทร์ คำปก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายปณณทัต พุทโธ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงพรธีรา เชือจำพร

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายธนูศักดิ

์

อ่วมอิม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ขันกสิกรรม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงจันทร์จิรา ต้วมสูงเนิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กชายพรเทพเทวี เสวกพันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กหญิงธิญาดา บัวละภา

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๗๔
เด็กชายจำเริญ ไตรยพันธ์ ๒/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายณรงฤทธิ

์

ศรีชุ่ม ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กชายนันทภัส ทองกรัด
๑๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงณัฎฐา ทองโสด
๑๒/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๗๘
เด็กชายภูบดี บอมโคตร

๑๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กหญิงณัฐศรา พุกวงษ์
๒๑/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงสุธาวัลย์ บุญสุริยวงศ์

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงปภาสรณ์ เจ็ดรัมย์
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๘๒
เด็กชายชวนากร คำมูล

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงเทวัญ เมฆฉาย
๑๘/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายอริญชัย โพนแพงศรี
๑๒/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงชลธิชา พันธ์วิเศษ ๙/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๘๖
เด็กชายอรรถพล วงษ์ทองดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงณัฐรินดา หินเหล็ก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายภากร บัวมาตย์
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๘๙
เด็กชายศิวดล จันมา

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายธนกร อ่วมอิม

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กชายวิมลศักดิ

์

เมืองสุวรรณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายพงศภัศ จันทร์แข็ง
๑๒/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๙๓
เด็กชายอัษฎาวุฒ แปนต่วน

๒๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๙๔
เด็กชายจันระกา พรหมอินทร์

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กชายณัฐพล คำเวิน
๑๖/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายจักรวุทย์ รักธรรม
๒๓/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๙๗
เด็กหญิงสุจิตรา ทองงาม ๔/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงสิรินทรา กล้าขยัน
๑๓/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายนัทธพงศ์ จันทวรรณ
๒๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงปรารถนา ทัพอาสา

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายธนพงษ์ ไทยงาม ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายปราโมทย์ การกล้า

๑๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงนิตยา วงศ์ศรีจันทร์

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงนราภรณ์ อนุสรณ์

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กชายพัชรพล บุญเงิน

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กชายธนภัทร ทับอาษา

๒๐/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กชายวิเศษศิลป อุดมศักดิ

์

๒๓/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กชายกิตตินันท์ พูลเพิม

่

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายสุเมฆ สีสว่าง

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กชายอาทิตย์ แหลมไทสง

๑๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายธนกร เอียมสอาด

่

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กชายชัยยศ วิชาเงิน
๒๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๑๓
เด็กชายปวปรัชญ์ แปนตระกูล

๑๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กชายพิทักษ์ ศรีงาม
๒๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กชายปริวัฒน์ ทองหล่อ ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงณัชธิชา อาสาสร้อย
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๑๗
เด็กชายสิทธิชัย ศุภวาลย์

๒๓/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายธนพัฒน์ แสงโสดา
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กชายสมยศ ทองทัด
๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายราเชนทร์ มืดอินทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๒๑
เด็กชายรชต พันธ์จำนงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายชัยวัทน์ ดวงเสมอ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กชายภานุวัฒน์ แซ่โง้ว
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๒๔
เด็กชายปยวัฒน์ ยังเฟอง

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีพงษ์สุทธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงทิพยดา วงศ์ไทยดี
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงสุชาดา เสลารัตน์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายนันทพงศ์ สืบมี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายพงศ์สฤษฎิ

์

แก้วเฮียง
๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายศุภวิชญ์ บรรเทิงใจ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายพิชวัส สุกรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงอัญธิวา พรหมยศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ บัวกลิน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กหญิงจัรนันท์ บัวมิง

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองแถว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กหญิงภัฎชดาพร หาญเชิงชัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กชายยุทธการ แปนต่วน
๑๑/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

แกล้วกสิกรรม
๒๙/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กชายพงศธร วันริโก ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายนราวิทญ์ นุ้ยปรี ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงวชิรญา พงษ์ษา
๒๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายศิรยศ จันทรเสนา ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กชายนิติภูมิ นามแสงผา ๓/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงวัญวิษา สุขยืน

๑๒/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายอนวัช สารพัฒน์ ๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงทัชนา ภาษีภักดี ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กชายวิทยา เซียวน้อย
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กหญิงสุพัตรา ทองคำ

๒๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กชายศักดิชัย

์

ภูมิผาลา
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงวาสนา พบวงษา ๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายยุทธทนา พิมพ์กันหา
๑๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายภัทรพงษ์ ลิมชืน

้ ่

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

บอมโคตร
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายณัฐภัทร เสนารัตน์
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงชนัญชิดา อำดอนกลอย
๒๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงชญานันท์ พันธ้เขตกรรม

๑๖/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงอโณทัย บุญสมัคร
๑๘/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กชายธนาดล โพนแพงศรี
๒๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กชายสันติ เทียนแอ้น

๒๕/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายไกรศร หาวัน

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงภัคจิรา ศรีพุทธา ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงอจลญา พูลศรี
๒๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายบวรวิทย์ อิมใจ

่

๙/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กหญิงศศิธร สันวัง

๑๕/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘๕ / ๑๐๑

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงฑิตฐิตา กุลโคตร
๒๐/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายลัทธพล กองชนะ
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กชายพีรพล อินทร์อุดม ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงสุภัทรตรา เปาเถือน

่

๑๙/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายปรมินทร์ คำแพง
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงณัชชา ลวงกระโทก

๒๑/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายกมนต์ คุ้มกัน

๓๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงไผ่ จงเจริญ
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กชายจารุกิตติ

์

พิมพ์สิงห์
๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กชายอชิตะ คู่สุวรรณ
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ คำบุตรดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กชายธนกร โพนแพงศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงปนัดดา บุญรังษี
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงภาพิมล วิชานวล
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๗๙
เด็กหญิงสกุลนา ภู่จำรูญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงสุทินา สุระมณี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

จันทนานนท์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงวรัญญา ทองทัด

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กหญิงกนกรดา จันมา

่

๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กหญิงวิรัญญา บัวมาตย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายรัชพล เจริญ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กชายสืบกุล ใจดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายวุฒิชัย คำแพง ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กหญิงพรรณภัทรส สวนแจ้ง ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงฑิฆัมพร สีหมอก ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายภูวรินทร์ คำอินทร์

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กชายศรัณ อ่อนดี ๘/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายกนกศักดิ

์

ทรัพย์ขำ ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายธนากรณ์ นำนา ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กชายญาณภัทร พุกมาก

๑๓/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายธนภัทร อินทร์คำภู ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงชนาการณ์ เถือนสุข

่

๕/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงอัญชลิดา บันเทิงใจ ๑๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายศุภณัฐ อะนันตรี

๑๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กชายญัฐพงค์ คำปก

๒๓/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงวรานุช รัมมขำ ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายนพวิทย์ แปนตระกูล ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงเพ็ญนภา อ่วมฉิม ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายปารเมศ ทองหล่อ

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ห้วยเปล้า  

อน ๒๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กชายอนุทัย โตสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ แรงสาริกรรม

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายศิริพัฒน์ พลบุตร

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายชญานนท์ ธงชัย

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงพรชนก โพธิศรี

์

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายรัฐพงศ์ อาจณรงค์

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยงกุลนา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายอนุวัฒน์ อินทจร

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายศุภสันต์ เมฆช้าง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายฐิตินนท์ นามวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงปุณณาสา ปาคำ

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงอมรกมล จันรักษา

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงปภิญญา พูลเพิม

่

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงดลรยา แซ่จิว

๋

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายธนาคาร โชติพรม

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายธนพล เริงเขตรกรณ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายธนากร ว่องสาริกิจ

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงฐิตาพร ชูโตศรี

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายจีรภัทร ว่องสาริกิจ

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชมเชย

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายกฤษณะ เก่งสาริกิจ

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายจิรศักดิ

์

บุตรน้อย
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงอริสา เกศาทิจิตร

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายธนา สังศิริ

๒๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ทุ่งสามแท่ง  

อน ๒๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงตะวันฉาย กลินบานชืน

่ ่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงนิชราวัลย์ กีตา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงอาธิตยา รูปโฉม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายเพิมเกียรติ

่

ดีประชา
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายเหินฟา เหล่าเทียง

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายสุภนัย หัสแดง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายจิรายุ พงษ์กสิกิจ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุ่มพงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายรัฐภูมิ จันทร์เกตุ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ผาบจันดา

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงณานภา โพธิแก้ว

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายรพีภัทร กองสุวรรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงบุษราทิพย์ นวะสิทธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายธีรภัทธ์ สายโงน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงสุชาดา ช่างเหล็ก

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายอนุวัฒน์ ทินรัมย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายคณาธิป เศรษฐกสิกรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กหญิงสุพรรษา ชาญธัญญกรรม

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายธนากร บุญลือ

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงวิมล สังข์แย้ม

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายปวฤทธิ

์

แกล้วการไร่
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงบุษสอร ทรายเวียง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงพรพิมล ตามพระหัส

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา เจนเขตวิทย์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงณัชชา เศรษฐกสิกรณ์

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงธนิษฐาน บุญรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงไอริสา พรมฝน

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงกมลวรรณ วิชิตรัตนะ

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายวัทธิกร นุน้อย

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายสิทธิกร โทนใหญ่

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงวรรณริษา โพธิดำ

๐๗/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงสุภาวดี สัมพันธ์อภัย

๒๒/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายสุขสันต์ กุลธี

๒๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ประดู่ยืน  

อน ๒๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายกรวิชญ์ กีตา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงจันทิมา มีเพชร

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ จงกสิกิจ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายอนุวัฒน์ อาจธานี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายทินภัทร ทิพวรรณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงสุพรรณนิสา เกษพิจิตร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงกรรณิกา คำคุณเมือง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กชายกิตติพล จันทร์ศรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายภคนันท์ โพธิจันทร์

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงปุณยาพร โพธิจันทร์

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายนวพล รุททองจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงนงนภัส สมศรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงจิรสุตา บุญยัง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ สุบุญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายสุภฑัต เมืองจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายภูรินทร์ สารีอ่อน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา เหล่าฤทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายพีรพัฒน์ แจ้งถินปา

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายณัชพล อ่อนบาง

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายโพธิวัฒน์ จันทพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายพชรพล คำมัน

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายแทนชัย พันธุเมฆ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงอรุโณทัย ปาเต๊ะ

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายโภคิน ศรีขำ

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายคณาพจน์ อินทโชติ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายวัชรินทร์ มงคลชาติ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กชายรัชชานนท์ ทูลมาลย์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายรวีโรจน์ กอบธัญกิจ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายไวภพ จินตะกัน

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

เมืองมูล
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายปภาวินท์ นันทา

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองผักกาด หนองผักกาด  

อน ๒๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงชลิตา ถังสุข

๑๖/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

วัดทัพทันวัฒนาราม
 

อน ๒๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายธีรภัทร แสงมณี

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์

วัดทัพทันวัฒนาราม
 

อน ๒๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายชินกฤษณ์ เหล่าเกษกรรม

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายดนุเดช พยัคฆเพศ

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายอัมรินทร์ กาศธัญกรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงณัฐฌา เพิมธัญกรณ์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงทิพย์สุดา รัคสิกรณ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงมานิตา บุญเพ็ชร์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงวรพรรณ เชียวเขตรวิทย์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงอนุธิดา แสนหมืน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงอัญชิสา ดวงบุปผา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายชญานิน ว่องวิการณ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายฐิติกร พงษ์ดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๘๙ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายณภัทร ว่องวิการณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กชายทินกฤต สาริกรรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กชายธเนศ ชูช่วย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กชายนพคุณ คนใหญ่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายรัชชานนท์ โพธาราม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายสถาพร ดัชถุยาวัตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กชายอนพัทย์ เชียวเขตรวิทย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา บุตรเตือน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงเกศรินทร์ เพ็ญสาริการ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงชริสา กางกรณ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กหญิงบุษกร บัวกลับ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงสุรดา กางกรณ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กหญิงสุวนันท์ จุฬมุสิก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายกิตตินันท์ สมวิชัย
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กชายบรรลือศักดิ

์

จำปาพร้อม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายพันธกานต์ นวลโพธิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กชายภาณุภัทร โพธิทอง

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายวุฒิชัย โพธิพฤกษ์

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายอรรพร บุญศรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายเอกรัฐ เปลียนทอง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายเอกวิชญ์ จินเขตรกิจ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงกมลฉัตร ว่องวิการ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร เบญจวัตร์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กหญิงญาณิศา มารัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ดีฉนวน
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงปรินญาไดร์ ขำตรี

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงลักขณา สมัครเขตรการ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายจิรวัฒน์ จีนเขตร์การ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายชวนากร เจริญสาริกิจ
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคนวล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กชายธนาดุล พูลสาริกิจ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายธีรวุฒิ ศรีประย่า
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายพร้อมพงษ์ พิลึก
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กชายพีรพัฒน์ จันดาสาย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กชายอธิวัฒน์ ทองก้อน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙๐ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงณัฐวิดา สาฤาษี

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงเปมนีย์ ปากเกล็ด

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กหญิงวรรณนิภา กางกรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงศุภนุช จีนเขตร์การ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงเขมจิรา สุราภา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กชายปธานิน จันทร์นาค
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๔๖
เด็กชายวิทูร ไพรสิงห์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายอัษฏาวุฒิ แหวนเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กชายกัมปนาท สมานกสิกรรม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กชายกิตติธร ทรายทอง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กชายจตุพร แย้มฉาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กชายณัฐดนัย ดันเจริญ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงธารวิมล เกิดโพชา
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงรักษ์ลดา คะสันต์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กชายธนภัทร สินธิชัย

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายสินสมุทร พิณพาทย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ปนสกุล

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ม่วงแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงนัฐกานต์ วงษ์จันทร์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์
วัดทัพทันวัฒนาราม

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงมัชฌิเม ติบจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมน วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายณฐกร จุดมี

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมน วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงกรกนก อกอุ่น
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมน วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กหญิงเกศราภรณ์ เพร็ชรกล่อง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมน วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงปวริสา พลพัฒน์
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเมน วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงญดา ศิริง้วน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเมน วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กหญิงทาริกา จิวนุช

๋

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมน วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายบี พัดสาริการ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมน วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แรงเขตรการณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมน วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงปยวรรณ์ เศรษฐีธัญหาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมน วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายชยางกูร สัจจะ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเมน วัดหนองกระดี

่

 

อน ๒๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงปณิตา สาดนอก

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กชายชัชพงศ์ ชัยภูมูล
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองโปง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงกุลิสรา รอดดงไร
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโปง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กหญิงเนตรนภา เผ่าโหมด

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองโปง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กหญิงจันทิมา เอียมเปยม

่

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙๑ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร สุรตระกูลชัย
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงทิฆัมพร อุ่นทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กหญิงมนัสพร จันทมาลา

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงสุธาสินี สุรารักษ์
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงศิรวุฒิ แก้วบัวดี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงนภัสสร สุพรรณกูล

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงจิรพัฒน์ บุตรสีดา

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงนัทฐาภรณ์ บุราคม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงปาริเยศ โสภา
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กหญิงเขมิกา คล้ายเงิน
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายณัฐนนท์ พุฒจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายมงคล ครคง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายนิธิกร สิงห์สม
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหูช้าง คลองโปง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายกมล ชะยอย
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กชายจิรพัชร พิมสาลี

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายทศพร วรขม

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงภคพร อ่อนสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงศุภสุตา ปนะกะเส
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงสุนิสา กล้าหาญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ฉัตรพิมาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายณภัทร คำเจียม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กชายมนตรี กล้าหาญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายศักดิรินทร์

์

ผาทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายสราวุฒิ วิเชียรรัตน์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายสุรเดช พรายคง
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงกิติมา บุตรดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงฑิตยา กุลฝง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงธิดาภรณ์ ยนพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยนพันธ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงรติลักษณ์ แก้วมา

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงสุพิชญา ยงยิงพูน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงกมลเนตร ขันแพว

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงประภาพร ดวงสง่า

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงดลนภา สุพลจิตร์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงสุธาสิณี เพ็งสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙๒ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงสุชาดา ขุนน้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กชายชานนท์ แสงจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กชายธีรภัทร แก้วกัณหา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กชายนภัสรพี บุญพูล
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กชายนัทธพงศ์ ตุ้มปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กชายอดิเรก เลาหภักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงจีรนันท์ เข็มสัมฤทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิราลักษณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กหญิงดาปนีย์ ตุ้มปน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กหญิงดาราวดี ตุ้มปน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงวรัญญา ดีเทียน

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ ระดมเล็ก
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายวันเฉลิม ฉวีจันทร์
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายทินรัตน์ กลันความดี

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายนันทพงศ์ วิเชียรรัตน์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายพงศกร โพธิม่วง

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กชายจักรรินทร์ จ่าพุลี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงเบญจมาศ นิลฉำ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กชายวรวุฒิ ขินหนองจอก

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายมโนทัย ทองพร
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายสรวิศ อ่อนจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายอรรณพ จ่ายจันทร์
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กชายภานุพงศ์ ม่วงเขียว

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายโสพล คำแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงสริตา สีนวล
๐๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงเกสรา อินดอนกลอย
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กหญิงวริศรา มลิวรรณ์

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงธีราพร เรืองโสภา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กหญิงธนพรรณ เวศย์วัฒนศักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงเกวลี ดีเทียน

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงสุภัสสร เขตกัน

๒๔/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงพิมพ์รดา ใจใส
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กหญิงปยฉัตร พันธ์เสถียร
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กหญิงพรมณี คงประจักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายณัฐวุฒ เอมสมบูรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙๓ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายมิงขวัญ

่

หักรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กชายคุณานนท์ สิทธสาตร์
๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายนัทวัธ แจ่มใจ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กชายวิธิสรรค์ อินตะนัย
๒๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กชายวรวิทย์ กสิกรรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วิมุติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กชายจิรายุ เทียนแก้ว

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงภัทราวดี อนุดิษฐ์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงกนกพร ศรีประเสริฐ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงนิตยา เทพประสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กหญิงณัฐรัตน์ อยู่ประจักษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๕๖

เด็กหญิงขจรพรรณ ช่วงชี
๑๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงธนัญชนก ฉิมพลี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงพิชชาอร มนัสตรง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กหญิงสุชาดา ด้วงมา

๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงฐิติพร ไวกสิกรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อุ่นจัน

๒๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กหญิงภาสินี ยางคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กหญิงอริสรา มาลา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงศิรินทรา แสนศรี
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กชายระพี ปญญา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กชายสกนธ์วรรณ อุดาการ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กชายอนุวัฒน์ เทียนแก้ว

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กชายสุริยะ บุญหลาย
๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายนพรัตน์ ศรีระบุตร
๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ฟุงสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กชายวสรรชัย พังเกิด

๒๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ คำยา
๑๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงปยะนุช เทพประสิทธิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงกชพร จีนเมือง

๐๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงสุพรรณษา เกิดใจดี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๗๖

เด็กหญิงวริศรา อยู่เจริญ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี)

หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๗๗

เด็กชายธนพนธ์ บำเพ็ง
๒๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กชายวิษณุ ขำขม ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กชายธีรพงศ์ คงสำราญ

๒๔/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙๔ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายวัชรากร วงศ์จันทร์ ๙/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายอัครพล หงษ์ศรี
๑๕/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงสุชาวดี เชียวการนา

่

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์ ผ่องแผ้ว
๑๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงสุพิชชา โพธิเงิน

์

๑๔/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงกนกพร โพธิ
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงจิราภา สุขุประการ ๒/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๘๗

เด็กหญิงอภิญญา พันธุ์นวล
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงพรชิตา เอียมชัย

่

๑๑/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงพนิตนันท์ วงษ์ที
๑๓/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายมงคล หวง ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงจิราภา ตุ้มดีลัง
๑๗/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กหญิงกันธิชา สมันทสารีกิจ
๒๕/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงชญาดา ประเล่ห์
๒๑/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กหญิงทิพย์วารี หนองคาย

๑๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายมานะ ถาวร
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายทรงกลด เกิดขำ
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายธนพงษ์ เกษพิจิตร
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กหญิงณิชารีย์ สุขวัฒน์

๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงจีรนันท์ คงสำราญ
๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายชัยอนันต์ กุมภาพันธ์

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายสุขานนท์ วงษ์สารีกิจ ๔/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายโกทอง กลินพงษ์

่

๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายตัม

้

พรรณโกมุท
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงปทมา นุชนุ่ม

๒๘/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงจินดามณี สายฟน

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองมะสัง หนองยาง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายชัชชัย ครุฑนาค

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายดนุยศ โสมนาม

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายนพรัตน์ จันทร์สุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายปฏิภาณ สอนตาง

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายพชรพล ชูโฉม

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กชายพีรวัส ต้นลำกา
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายลัทธิวิทย์

์

อิมสรรค์

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กชายวีรภัทร ปุกคนโท

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กชายศรันยู เปยมเงิน

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙๕ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กชายสุวรรณ สีวันทอง
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงกนกวรรณ คณฑา
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๑๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ภู่สอน

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ หล่อทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงจันทิมา สุ่มพ่วง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงฐิดายุ กลัดทรัพย์

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงณัฐณิชา กามี

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงทิตา กลัดกะยาง ๓๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงทิพย์ธิดา ศรีเดช
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงปรานปรียา เปยมเงิน

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงพิกุล จอมดง

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงเพรชรัตน์ ธรรมภิทักษ์
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงวันณา จิวแหยม

๋

๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนหาญ
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กหญิงอำพร ขุนพิลึก

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงอาทิตติยา กลินทอง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กชายจารุกิตต์ ธนาเปยมทรัพย์
๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กชายเฉลิมชัย กลินทอง

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กชายฐิติวัฒน์ ศรีสุข

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กชายธนชัย จันทร์ศรี
๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กชายวิษณุ สะราคำ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร่องมะดูก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กชายจักรพล ศรีเดช
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายณัฐรัตน์ แสงทอง

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กชายวรพงศ์ เปรมทอง
๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กชายสรยุทธ ปานทรัพย์
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายสรวิท ระบอบ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กชายสิทธิชัย โพธิจันทร์

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจแสน

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงจันทกานต์ อยู่อ่อน
๒๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงจิรานันท์ โพธิจันทร์

์

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงณฐา ฤทธิดำรงโภคิน

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงณัชชา ครุฑจีน
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงณัฐธัญญา ดอนแนไพร
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงณิชนันทน์ คงสกุล

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงปณิตา กร่างปรีชา

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙๖ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงพิริยากร พุ่มจำปา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ เกิดกรุง
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กหญิงวรัญญา ปยมาตย์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงวรัญญา สีวัน
๒๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ สอนวิเศษ
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงอริชญา จันหนู

่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กหญิงเปรมยุดา วรสาร

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปาปก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กหญิงพรนภา ต่ายเกิด
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยปาปก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กหญิงอธิชา ช่อลำใย
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยปาปก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายกังวาลย์ ณวงค์
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยปาปก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายชยุตพ์ แห้วเพ็ชร

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยปาปก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายฐาปกรณ์ โสเขว้า
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยปาปก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ หนูสกุล
๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยปาปก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายธนกร คำสอง
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยปาปก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กชายธีร์กวิน คูณหาร

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยปาปก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายวทัญพงค์ เกิดทองสุข
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยปาปก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายศีลธรรม รัตรุจิรงค์
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยปาปก หนองบ่มกล้วย  

อน ๒๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กหญิงเกศแก้ว ธงชัย
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี หนองหิน  

อน ๒๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงปานระพี มีทนงค์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี หนองหิน  

อน ๒๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงสโรชา นาเอก
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี หนองหิน  

อน ๒๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงอโรชา เรืองสุวรรณ

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี หนองหิน  

อน ๒๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงธนากร จีนเมือง
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี หนองหิน  

อน ๒๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กชายศิรวิทย์ ขำคม

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี หนองหิน  

อน ๒๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายอภิวัฒน์ ปานทรัพย์
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี หนองหิน  

อน ๒๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กหญิงวรรณวิษา ช่วยบำรุง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กหญิงปรินดา แกว่นกสิกรรม
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กชายภคพล โลหะการก

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กชายสุธี บุญศรี
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กหญิงสุภะชา รัดกุม
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๗๙
เด็กชายพงศกร สรรวิริยะมงคล

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงปนันดา คุ้มเพือน

่

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

บัวห่อ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กชายพัทธนันท์ สมประสงค์
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ สมประสงค์

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กหญิงสุรัมภา อุทัยเก่า

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แจ้ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙๗ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กหญิงนาริน กิงเพชร

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายอัครพล สามัญเขตกิจ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กชายกฤษฎา วีระพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงประภัสสร ประสิทธิการ

์

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงอาทิติยา ปนะกัง
๒๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเมือง แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายอนุชา ก้อนเมฆ

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเมือง แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๙๑
นางสุจิตราภรณ์ กิตติวรรณศักดิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๒๐

วัดแจ้ง แจ้ง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงวิฐินันท์ นุศรรัมย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กชายกรกช สุขษา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กชายจารุวัตร สุวาท
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายอดิเทพ บุตรม้วย

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายคงศักดิ

์

เทียมมล
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงสุชาวดี โพธิสูง

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงอนงค์ลักษณ์ คุ้มเพือน

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กชายณรงค์กร เดชครุฑ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงวิลาสิณี ภักดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายนภดล เชือกสิกรรม

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงชญานันท์ ดันเจริญ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พจุไทย

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงณัฐวรรณ บุตรม้วย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายพัสกร เรือนวิลัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายชัยชาญ แย้มพุ่ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงชลธิชา วรรณภาค

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กชายณัฐภูมิ ปมสุข

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กชายอมรเทพ สุริยกานต์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กชายเดชนรินทร์ ศรียากูล

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงจิราวรรณ ปยะทัศน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงบวรรัตน์ อำพันทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๑๓

นายชยพล สอนซิว
๐๙/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๑๔
นางสาวกฤษณา ทองปลาย

๒๕/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดทุ่งหลวง ทุ่งหลวง  

อน ๒๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กชายนนทกร มายา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินพยอม เทพนิมิต  

อน ๒๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายอภิรักษ์ รูปสว่าง
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม เทพนิมิต  

อน ๒๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายอานันท์ บุญสม
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม เทพนิมิต  

อน ๒๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงจิรัชยา แพบัว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพยอม เทพนิมิต  

อน ๒๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงระพี ปนมีรส

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพยอม เทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดอุทัยธานี  ๙๘ / ๑๐๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงศศิมา เกตุพิจิตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพยอม เทพนิมิต  

อน ๒๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงสุจิตตรา โจระสา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพยอม เทพนิมิต  

อน ๒๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กชายกิตติพงษ์ บำเพ็ง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพนิมิต เทพนิมิต  

อน ๒๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กชายภควัต ยวงกาญจน์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพนิมิต เทพนิมิต  

อน ๒๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญปก
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพนิมิต เทพนิมิต  

อน ๒๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงสุภาพร จันหอม
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเทพนิมิต เทพนิมิต  

อน ๒๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงสุพัตรา แว่นสวาง

๒๘/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาเลา ปาเลา  

อน ๒๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กชายวันเฉลิม ศรทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาเลา ปาเลา  

อน ๒๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กชายทินภัทร ตาลวิลาส
๐๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านวังผาลาด ปาเลา  

อน ๒๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงทิตฐิกา เข็มเพ็ชร์
๐๘/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านวังผาลาด ปาเลา  

อน ๒๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงจันทร์นิภา สวนคล้าย

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังผาลาด ปาเลา  

อน ๒๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายอดิศร หิรัญ

๑๗/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังผาลาด ปาเลา  

อน ๒๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงขนิษฐา พะนาน
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังผาลาด ปาเลา  

อน ๒๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กชายวราเทพ เดชอินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังผาลาด ปาเลา  

อน ๒๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงอภัสรา สัมฤทธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเต่า หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กชายนันทวัฒน์ แปลกวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเต่า หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงทิพย์ธิดา จัตุรัส

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเต่า หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กชายนภัทร ว่องดี
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเต่า หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๓๔๓๘
เด็กชายศักดิศร

์

สำราญ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองเต่า หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายพีระภัทร์ เหล่ารบ
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเต่า หนองเต่า  

อน ๒๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายรัฐภูมิ คณหาร

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กชายเตวิช ชมทองหลาง
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๔๒
เด็กชายอดิศร ธนะสันต์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กชายปฏิภาณ สุขยืน
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กชายอนุสรณ์ วงศิใหญ่
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงโชติกา แสงสุทธิเศรษฐ์

์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงจิรัชญา หร่อยดา

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงชนิตา วงชาวัตร
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กชายลัทธวิทย์ สุขยืน
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๔๙
เด็กชายธนาดล จัรดิษฐ์

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายธีรโชติ จันทร์สุข

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายนฤเบศท์ แดงอาจ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงสถลัชนันท์ คำนิล

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๕๓
เด็กหญิงศรันย์รัตน์ แห้วเพชธ

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงฤทัยกานต์ สังขชวาล

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ ทิพย์กาวี
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กหญิงอัจฉรา แห้วเพ็ชร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กชายทรงพล กติกา

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงสุชานาฎ พละวัฒน์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กหญิงณัฐนรี แห้วเพ็ชร
๐๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายปณณวิชญ์ ธรรมพัฒนกิจ

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๖๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปานพิมพ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายภุชงค์ เอกวงษ์
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายปภังกร พงศาวลี
๑๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายศิวกร มังคัง

่ ่

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๖๕
เด็กชายกิตติพศ ศรีบุญเพ็ง

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายณัฐธนิน ศรัทธากุล
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กหญิงไปรยา เพ็งอุ่น
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กหญิงพัชรีพร แสงยอด
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๖๙
เด็กหญิงอริศรา จันทร์เทศ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงอัญชลิกา อ่อนอ่วม

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กชายกรตะวัน จูมโสดา
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทศร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๗๓
เด็กหญิงวัฒชริน ทิพย์กาวี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงสุภาริดา แห้วเพ็ชร
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กชายโชติมนต์ ศิริงาม
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงนัทวรรณ กิงแก้ว

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๗๗
เด็กหญิงพิชญ์สินี มุ่งหมาย

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กชายจรูญ มะลิต้น
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายผลิตโชค เหมือนศรีเพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงพรรณภัทร หล่อยส่วน

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๘๑
เด็กหญิงอรปรีญา สุขใส

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กชายธนาธรณ์ เพ็ชรโปรี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงจิตติภัทรา แห้วเพ็ชร
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๘๔
เด็กชายสุกนต์ธี ปนทอง

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๘๕
เด็กชายวรวรรณ ธงชัย

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กชายภูมิณภัทร ชมภู่
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กชายธนาธิวัฒน์ แก้วกล้า
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๘๘
เด็กหญิงปาจรีย์ ศรีทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๘๙
เด็กหญิงมีนา เกิดนุษา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

อน ๒๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายนิธิฤทธิ

์

สืบด้วง
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กชายอธิวัฒน์ สีวันนา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๙๒
เด็กหญิงเบญญา พันธ์ดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายปณณวิชญ์ จันคง
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายชิตณุพงษ์ มันเขตวิทย์

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายธเนศ ใจแสน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ อัศวะรัตน์โยธิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๙๗
เด็กหญิงแพรวพรรณ อาร์มสตรอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กหญิงชมพูนุช เส็งมิ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายเหมวิชญ์ บุตรสิงห์
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กชายนนทกร คูณหาร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงจิรพัช โสภา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงเมธาวี แสงสุทธิเศรษฐ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายนิติภูมิ กาฬภักดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

อน ๒๔๖๐/๓๕๐๔
นายประดิษฐ์ พันธ์ผา

๐๒/๐๙/๒๕๒๘

โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

รับรองตามนี

้

(พระราชปริยัติสุธี)

รองเจ้าคณะภาค ๓

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
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