
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๓,๒๙๒ คน ขาดสอบ ๕๙๗ คน คงสอบ ๒,๖๙๕ คน สอบได้ ๑,๙๖๙ คน สอบตก ๗๒๖ คน (๗๓.๐๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๐๐๑
นายนิพนธ์ ขาวเอียม

่

๐๑/๐๒/๒๕๐๓
พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๐๒
นายชินภัทร หนูสงค์

๒๙/๐๗/๒๕๓๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายกรกฎ ศรีไตรรัตน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๐๔
นางสาวสิริธร วิชิตนาค

๐๔/๐๙/๒๕๑๔

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๐๕
เด็กชายคุนานนต์ ทับทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๐๖
เด็กหญิงชญานี วรรณะ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๐๗
เด็กหญิงณัชชา คงนวน

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๐๘
เด็กหญิงพิชญ์สินี ภูมี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงวรรณิศา นอขุนทด

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงสิรีวัณณ์ จรัสสิริวิชช์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงสุพัตรา ชูแสงทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงขวัญจิรา พรมกลำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงจิรัชญา สวัสดิวงศ์

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๑๔ เด็กหญิงแพรทองธาร จอยพุก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงบุญชนก ชูนาม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายพงศธร แก่นจันทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงจิราพัชร์ อินคต

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๑๘ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
พุ่มมี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงภคภร เข็มจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายคณาธิป เบญจกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายอดิเดช น้อยนึง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงจริยา จำนงค์ศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงชนิกานต์ โกมลพันธุ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงวรรณิดา เงินเชือ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงสโรชา ฮับหลี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงเฉลิมศรี ทะเรืองรัมย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายธนารัตน์ ขำเฟอง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงณพัชฌา ทองมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงนภสร พรมสี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงประภาพร บุตรหาญ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงพิมพิลา ชุมชะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงมนัชญา เกตุแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงจิตติยาภรณ์ จารณสกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงพรญาณี ปานเกิด

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายศุภรักษ์ มันกตัญู

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายสุทธิพงษ์ ศิริปรีดาชัยกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๓๗
เด็กหญิงกนกวรรณ ตรงต่อกิจ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงกิตติกา จอยพุก

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ คล้ายทรัพย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ คมขำ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงปนัดดา มีเย็น

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงปนมณี อินทรการทุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงปยพัชร์ นวนแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงวรกมล บัวกลิง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงสุนิสา ยิมสนิท

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงนภาพร จินะพรม

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงนริศรา อุปเสน

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงนฤมล กันยายาว

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงเนตรสกาว จอยวงษ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ สารีมน

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงสุจิวรรณ จิรายุโรจน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ยาสมุด

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายธารณรัฐ ยิมมา

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ ฉิมพะลี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงพรนภา เอียมสำอางค์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงพลอย ไผ่แก้ว

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงชลดา ชุ่ยอุ้ย

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงชลดา สุขคุ้ม

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายพฤฒินันท์ สงสังข์

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงศิริพรรณ มุ่นพุก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงรักษ์ษวรรณ มาลัยทิพย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงสิตานันท์ ขำชนะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงจรัสพร ทองนาค

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายจาตุพงศ์ วงษ์พูล

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงกมลเนตร บุญพรหม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วชูเชิด

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงนิรสา อินสอน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงสมิดา ดีดน้อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงกรวิภา ผลปาน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ถือนูศร

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงสุกัญญา มันต่อการ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงกนกาญจน์ ริตตะนันท์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงเทพกัลญา นันทพันธ์ธนโชต

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงธนาวดี เอียมสาย

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๗๕ เด็กหญิงพลอยวรินทร์
ผ่องใส

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๗๖
เด็กชายธนกร ลลิตกิตติกุล

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงพิชญ์จิรา อยู่คำ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๗๘ เด็กหญิงเบญจาลักษณ์
มีสุข

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงกรนิษฐ์ รุงสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๘๐
เด็กชายอรรถชัย ยิมคง

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ตือปน

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงญานิกา ประเสร็ฐสังข์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงศิริพรรณ สุภาพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงพรปวีย์ นาคคงคำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงชุลีพร สิงห์เรือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงณิชารีย์ เฉียงเหนือ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงศุภิสรา สิทธิสุทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงสิรานี นาคเจือทอง

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ศุขกสิกร

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๖๖๐/๐๐๙๐
นางสาวภาสินี จิตรีชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๖๐/๐๐๙๑
นางสาวกุลณัฐฐ์ มีชือ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๖๐/๐๐๙๒
นางสาวปลันธวรรณ พรหมเสือ

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๖๐/๐๐๙๓
นางสาวจันทรัตน์ อินทรเลิศ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๖๐/๐๐๙๔
นางสาวธันยพร เฟองเหล็ก

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๐๙๕
นางสาวฐิติชญา จันทร์เพ็ญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๖๐/๐๐๙๖
นางสาวฐิติมา ดีอินทร์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงจรนันท์ เกราะชูกุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายณัฐดนัย แสงสว่าง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายปยพนธ์ มิตรบ้านยาง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายรัฐพงษ์ กาละเสน

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายจีระศักดิ

์

โหมดเณร
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา โพธิศรี

์

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงเนตรนภา จักรสุวรรณ

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงเนตรนภา ฐาปโนสถ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายธีรภัทร ทักภิรมย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงนันทิชา บุญทัง

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงกันต์ฤทัย ฉิมมัจฉา

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงปนิดา โพธิระยับ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงรุ่งนภา เอมพิณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงรุ่งรวี ปานภู่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายศักดา ทับทิมทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายวรัตถ์ จันทร์อร่าม

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๑๓
เด็กชายพีรนัฐ ปรากฎวงศ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงอลิศรา สุขอ่วม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงพรชนก จันทร์ศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายจิรวัฒน์ จันนาคา

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายเจษฎา คูหาจิต

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายกฤษณะ ชายภักดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายสหรัฐ รอดเกิด

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วีรอาภาชัย
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายกตัญู ชมพักตร์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายวีรยุทธ มากณรงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๒๓
นายอานนท์ เพ็ชรรัตน์

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๒๔
เด็กชายอนาคิน จิตต์ภิรมย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายจีรวัฒน์ ดีงาม

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายรามราช ใจสมัคร

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงชนิกานต์ คุ้มภัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงชาลิณี น้อยชาวนา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ พันธุ์ทวีรัตน์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงพรนภา ทองสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงวราภรณ์ เจ็ดรัมย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๓๒
นางสาวณัฐริกา อินแตง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๓๓
นางสาวรัชนีกร สอนใจ

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๓๔
นางสาววราภา กลินประทุม

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๓๕
นางสาวกมลทิพย์ รอดทองดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๓๖
นางวรรณทิภา ยอดสงค์

๑๐/๐๗/๒๕๐๖
โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๖๐/๐๑๓๗
เด็กชายจักรภพ บำรุงดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๖๐/๐๑๓๘
เด็กชายวรโชติ แก้วกระจ่าง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายอภินันท์ ชัยวัง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงศศิภัคร สงฆ์ทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงอัญชลี วรรณดี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ ฉิมกมล

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๖๐/๐๑๔๓
นางวริศรา สงสำเภา

๐๘/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายพิพัฒน์ เปยมี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายสรอรรถ ช้างพินิจ

๓๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

นุชพ่วง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๔๗
เด็กชายธีรภัทร์ คดคง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงสรนันท์ เทอดทูล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงสิรินยา จันฉิม

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงนภัสสร บำรุงดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงชลณิชา นาคทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงนัทพร แจ่มกระจ่าง

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงเบญญทิพย์ เขียวขุนศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงสุภาภรณ์ คงบาง

๒๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงจามิกร ยินดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงปญญาพร สังข์นาค

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๕๗
เด็กชายจิรภัทร์ เรือนก้อน

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายไทธนาวุฒิ ศรีภิรมณ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๕๙
เด็กชายวันชัย มีแสง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงมัทนา ช้างพินิจ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงนำเพร็ช จันสน

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายวิทยา ดีเลิศ

๒๒/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายนิรุตต์ จันสน

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายขจร คชนิล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๑๖๕
นายกัญญาภัทร นาคมี

๒๙/๐๓/๒๕๑๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๖๖
นางหทัย แงวกุดเรือ

๐๘/๐๒/๒๕๓๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๖๗
นางอรวรรณ อนุรักษ์วัฒนะ

๒๗/๐๖/๒๕๒๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงธนิยาพร แสนอุ้ม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงกุลสตรี ปนทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงสุธิดา บุญคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน หวานคำ

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงณัฐวิมล แสนอุ้ม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงสุณัฐตรา เอียมศรี

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายชัยธวัช เอียมศรี

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงเกล็ดมณี น้อยเมล์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงสาวิตรี แซ่ฉัว

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เอียมโอน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายเดชา พิมานรัมย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงศิริรักษ์ สิทธิราช

์

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายธงชัย เฉาอำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายนันธวัตร์ มะโนเรือง

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายวีรศักดิ

์

เขียวมี

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๘๓
นายกฤษณะ สมใจ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงภคพร เรือนก้อน

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร น้อยเพ็ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงญาณิศา ปูอินทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงขนิษฐา มาเขียว

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ดิษชาวนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงนฤมล สุวรรณรัตน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงนาค

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงสุภัสสรา วังยาว

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงภคพร น้อยเพ็ง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงเฟริน เจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายอรรถพร ตรีวาลย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายราชเศรษฐ์ อุ้ยนอก

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายชยณัฐ กันเดช

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงสุวนันท์ มีคะนุช

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ บุญวงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายพีรวิชญ์ พรมบุญชู

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงวรฤทัย แก้วปญญา

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๒๐๑
นายธนวัตร หยดย้อย

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายนันทศัย ฟกเหลือง

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายวรพล ชูเตชะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๒๐๔
นางเกศิณี ทิมเครือจีน

๑๘/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายพีรวัส นิมนงค์

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๐๖
เด็กชายพสุธร บำรุงดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๐๗
เด็กชายรัชชานนท์ ทะแก้วทหาร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงจิราภรณ์ เสือมัน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงสุริษา บุญวังแร่

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงเหมือนฝน ด้วงมัง

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายรณชัย บัวสด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายพรเทพ ทองสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายสมควร มีทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายวรธันย์ ว่าวสูงเนิน

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายนพรัตน์ ขันทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายจตุพร จันทร์พุฒ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายณัฐพล จันทร์โชติ

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงอนุษา สุขโชติ

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงบุษยา มิงชืน

่ ่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงภาวินี จาดศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงนภาภรณ์ แซ่ตัง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงวันวิสา เถือนด้วง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงนิภาพร มีบุญ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายปริญญา มีกรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงศุภสุตา กองพล

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงอภัสรา พิลาศาสตร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงพัณณิตา เพ็ชรอำ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายอลงกต ดีแท้

๑๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงเขมจิรา คงสวัสดิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายวีระพงษ์ มายิม

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงกชกร ด้วงฉุน

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายไพรัช หมีนิม

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงวรรญารักษ์ กลินหอม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๖๐/๐๒๓๔ เด็กหญิงมาเรียเรนาเท
เซบรัสเตียน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงจันทกานต์ พอนเอียม

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงพิมลพรรณ สีเงิน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงกวินจา สกุลแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงจิรัชญา แซ่โง้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงฐานัชฌา อิมพึง

่ ่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงดิษญา โตดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงธีรนาฎ บุญด้วง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงปยาภรณ์ ฟกทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงเยาวภา สุขโชติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายณัฐนนท์ มันมา

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายณัฐวุฒิ เร่งเงียบ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายพัชรพล แปนบูชา

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายวรโชติ สุขโชติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายวิรัช นุ่มเนตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงจามจุรี เนียมสนิท

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงพนิดา สุขจิต

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงพรนภา ครุธเกตุ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงพัชชาณังค์ ฟกทอง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงวราพร ปนทิม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายนนทกร รณที

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายโยธิน สามารถ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายกมล ยอดเพชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายจิรนันท์ หมีนิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายณัฐพล ฉิมแว่น

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายเลิศฤทธิ

์

คงทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายศราวุฒิ โตแทนสมบัติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายศุภวรรณ อินทหอม

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ สุขโชติ

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงมลฤดี แซ่ตัง

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ คงสวัสดิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงอภิชญา สว่างสิงห์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายชัยวัฒน์ ด้วงฉุน

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา นิมนงค์

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ เพ็ญต่าย

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงศลยา ยวนเขียว

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๒๗๐
เด็กชายนราธิป บุญคำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงกัลยานัท ไกรวิจิตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงกัลยานันท์ ก้อนสูงเนิน

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๗๓
นางสาวสุพรรณิการ์ อินทิสาร

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายอัครชัย อยู่คง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายณัฐนนท์ เอียมสะอาด

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงเปรมฤทัย คำพา

๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงสุภัสสร ศรีเทศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงเบญจมาศ กองเต็ก

๑๖/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายศรพิศิษฏ์ จันทร์ประภาส

๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงนภัสสร พุดบุรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงอาทิตยา โมกไทยสง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายอิทธิพล ดาสูงเนิน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายพิชัยยุทธ สวัสดิวงศ์

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายวรพล บุญผสม

๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๖๐/๐๒๘๕
นางประทุม นุวรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๐๒๘๖ นางสาวมนัสชญาวัลย์
วระโชติ

๑๕/๐๑/๒๕๐๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา คงเอม

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๖๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงรัตติกาล สุตัง

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๖๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงวาสนา อาจสูงเนิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๖๖๐/๐๒๙๐
นางสาวสมใจ งามสอาด

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๖๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายณัฐวรรณ แตงหมี

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายธนวรรฒ คชเสน

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงฌิชกานต์ คุ้มฉาย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงชนิสรา หลิมเจริญ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงปนัดดา แปนทับ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ เพชรบัว

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงพัชนันท์ กลินละออ

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายชินดนัย อินทร์บัว

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงรุจิรา ลีสุขสาม

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงพัชราภา เพ็ชรภูมี

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงพุธตาล เสือภู่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงจันธณพร นิลเอม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงณัฐมน วงษ์จีน

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายสถิตคุณ เงินไทย

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงอาภาสิริ จันสอน

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงกนกวรรณ เนียมจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงกนกพร เนียมจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงกัลยาณี แก้วประสิทธิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงรัชนก อินคำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เดโชเม้ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงทิพย์วิภา คำรินทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายธันวา ออมสิน

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายบัญชา นาคธรรมชาติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายกฤตภัค อินนารี

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายพงษ์เลิศ ธานี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายวุฒิไกร เกตุแก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงกฤตพร ปานสว่าง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงสุฑาษิณี อยู่หลัง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีชาวนา

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เพชรกระจ่าง

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงสุวิมล มาเกตุ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายศิริวัฒน์ สีหะวงษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายธนกร บุญโต

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายพีระพัฒน์ พานิรัมย์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงสิริพร ดำดี

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายพิษณุกรณ์ เย็นประยูร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ สงวนศักดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายพีรพล สิงหะ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายปรีชาพร โพธิป

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงเขมิกา ชาติสิงห์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงธัญญาทิพย์ ลักขะติวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงอารียา จันทร์คำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงจินตนา ศรีสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายธลพร เสือภู่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายภัทรดนัย จันทร์ทุ่ง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงเมธาวี เอมาวัฒน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายธีรภัทร สุขสมบัติ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายนิติกร เขียวหาย

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงพิชาดา สุวรรณสนธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายหัสดี เสตพงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงสมฤดี หมอนจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายสหพัฒน์ กลินละออ

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงมาวิสรา เพชรภู่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงสุนิษา กลำสามเรือน

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายปวริศ เพ็ชรอำไพ

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงปาริฉัตร มาอยู่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงปาริชาต มาอยู่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดำดี

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายชัยชนะ นุ่มตูม

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงนวภัทร คันธชุมภู

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงจิดาภา พระอุ้ย

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายบรรพต จันทิพย์

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงญาปกาญจน์

กาทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงนริศราภรณ์ เจนพรมราช

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงรุ่งอรุณ คุยดี

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงสุภัชชา อิงวะระ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายธีรเดช ไทยโกษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงจันจิรา ยิมละมัย

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงมุทิตา กันเกิด

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ แดงเรือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงสุณํฐชา อำประไพ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงสิรินารถ ยังเรือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๖๐/๐๓๖๓
นายพีรพัฒน์ วิรุณพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๖๔
นายธนุต แซ่วี

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๖๕
นางสาวภัทรลภา โฉมแดง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๖๖
นายธันวารัฐ สุกใส

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๖๗
นายพิษณุ รักแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๖๘
นายศิรชัช สุดธรรมมา

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๖๙
นายณัฐสรณ์ นิลสวัสดิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๗๐
นางสาวชนาพร ทับอิน

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๗๑
นายนนทวัฒน์ ศรีเมฆ

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๗๒
นายอิทธิ

เดียวสุขประเสริฐ
๒๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๗๓
นางสาวอาทิตา เชียวชาญ

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๗๔
นายศรันย์วิทย์ เอกดีคำน้อย

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๓๗๕
นางสาวอรณิชา เณรพิทักษ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๗๖
นายพฤษธวัชณ์ อินทพงษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงจิรนันท์ จางวางคง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๖๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงปยะดา บัวทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๖๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงพรพิมล มังสา

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๖๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงสุพัตรา อินไชยา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๖๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายสาครินทร์ เทพกุญชร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๖๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงนันทิพร บุญคง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๖๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายแสนสุข โตสิน

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๖๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงกัญญรัตน์ กลินจันทร์

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงวรรณธกาล สุธาวา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงวรรณิศา ไชยลือชา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ชินคำ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงคีตภัทร คชวงษ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทองทัด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงพุชนา หงสา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายชนกันต์ ประจำค่าย

๐๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายธนาจตุรพร ศาสตราภรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ นพวัน

๐๘/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงจุฑารัฐณ์ แย้มแก้ว

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงจุรีลักษณ์ มีไชย

๑๔/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงชนิตา เขียวเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงธนธรณ์ สุกม่วง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ศรีคราม

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ โตอุ่นเพ็ชร

๒๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงอนุสรา โตอุ่นเพชร

๐๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงอภิสรา การใจดี

๐๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายกิติศักดิ

์

กอดสะอาด
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายณัฐดนัย หน่อนิล

๒๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายสหรัฐ สมประสงค์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๔๐๕
นายภัทรพงศ์ ซ้อนเพชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๔๐๖
นางสาวยอดขวัญ ทองล้อม

๐๓/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงสินีนาฎ บัวประเสริฐ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๖๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงตุ๊กตา แตงอ่อน

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๖๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายอัศวิน เนือไม้

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายปรัญชัย จับแสงจันทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๖๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายสุเมธ หนูหริง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงนภัสราภรณ์ พัฒนารถ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายศิริพงษ์ สมากร

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๐๔๑๔
นางสาวเฉลิมขวัญ แจ้งภักดี

๓๑/๐๘/๒๕๓๒ โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)
วัดหนองแขม  

พล ๓๖๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายไกรภพ คนไว

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๖๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญกระจ่าง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงชลนิภา สาแช

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ไกรกรุง
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายอพิเทพ ทองน้อย

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงรัตนประภา กลินชาวนา

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงญาณิศา พรมบึงลำ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงจรัสพร พรมบึงลำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายวาคิม แซ่ตัง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายธนวินท์ ภู่จุ้ย

๑๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุธิตา เมืองเปรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๒๖
นางสาวนุชชบา คำมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๒๗
นางสาววรวรรณ เหม็นจ้อน

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงอนัญพร นันกด

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๒๙
นางสาวกฤตธีรา สนธิเทศ

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๓๐
นายธีรภัทร์ พรมตา

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๓๑
นางสาวกัญญาพัชร มากเหลือ

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๓๒
นางสาวหทัยรัตน์ ทิมเถือน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๓๓
นางสาวเบญญา จันทร์บก

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๓๔
นายทวีศักดิ

์

ปานมงคล
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๓๕
นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเกษร

๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๓๖
นางสาวกรพินธุ์ เสียงสูง

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงสิรินทรา แก้วอิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงอินทุอร โอบรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๔๓๙
นางสาวกัลยารัตน์ แสนเสนาะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๔๔๐
นางสาวพรพิมล จันทร์แก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๔๔๑
นางสาวพัณนิตา โพธิต้น

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๔๔๒
นางสาวนันทวรรณ เจิมทา

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงณัชชา บัวเกิด

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงณิชนันทน์ ดีอินทร์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง วัดห้วยเจียง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงพิชชาพร มีจันโท

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๖๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงพินสุดา บุตรโคษา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๖๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงสายใจงาม บุญช่วยชู

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๖๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงชญานิศ เอียมบู่

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๖๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายชานนท์ อ่อนดาบ

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๖๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายธนทัต เอียมชม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๖๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงสุรีย์วรรณ บุญเรือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๖๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงพิชญาภา ปานมณี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๖๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงหทัยทิพย์ ดีก่อผล

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๖๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงอภิญญา ลือดารา

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๖๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายรพีภัทร ฝนขัด

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๖๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงศิริขวัญ วงษ์พิทักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๖๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงภัทราภรณ์ คัญทัพ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๖๖๐/๐๔๕๘
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ทิมหา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายวีรภัทร ช้างงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงปภาร์วริน พลอยแก้ว

๒๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทับอินทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พานไชยสิทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงวรัชยา ทองคำพา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายพลกฤต กราดทัง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ บุษษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายรัตนพล ศรีจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๖๗
เด็กชายสุรพศ ศรีพูล

๒๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีพาด

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงสุจิตรา ศรีเตชะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงวริษรา ม่วงสี

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงจันทร์ธิดา จิตรประสงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จรุญรักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายรัชชานนท์ คุ้มผล

๐๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงนภาพร เพิมพรม

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงอมลวรรณ จันทร์ทา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงฉัตรธิตรา สนมฉำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงนันทิกา เพชรพลัด

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงปริยาภัทร ถินเก๊า

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงวรัญญา อินทุภูติ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงสิริมาศ รัตนพล

๒๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงสุชัญญา สงมา

๐๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงสุวิมล จันอิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงปุณยนุช มังแดง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงฉัตรดา ผึงแตง

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงสุภัคสินี จันนา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงสุกฤตา รูลา

๒๔/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายนพรัตน์ ทองเอีย

๒๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงมลธิตา บุญหินกอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงวาสนา หงษ์ทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงศศิประภา คงภักดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายจักรี พึงสุข

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายธนพล ทรัพย์ประโยชน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงวิราสินี จันทร์ส่งสิงห์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงอรสา พรมมา

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายยศกร พนโต

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายธนชัย ช้างพินิจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายสิทธิกร จันทร์ประเสริฐ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงบัณฑิตา ลีลอย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๔๙๙
เด็กชายภารดร ศรีสุภาผล

๑๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงวรวรรณ พงษ์ศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงศุจิภรณ์ ขำวงฆ้อง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงศุภิสรา เนียมสุวรรณ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงอุไรพร ฉิมแย้ม

๒๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงศศิวิมล ปเถาะนาม

๓๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายวัฒนา แสนปวง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายพงศภัค เดชพงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายชนะชล เพชรพลัด

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายถิรดน แสงทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายกริชเพชร พึงแตง

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงอมรพรรณ กำจาย

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงนัฐริณี เพ็ชรสุดใจ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงรวิวรรณ นรชาญ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๖๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงกรกนก ยิมอยู่

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๖๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายธนกรณ์ มากเหลือ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายธนกร ดอนไพร

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๖๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงนัฐตยา สีบุญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๖๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงทิพวรรณ โพธิวัต

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๖๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงปภัสรา เจียมอุดมสิน

ื

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๖๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงฉวีวรรณ แม้นพรหม

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๖๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายณัฐวิโรจน์ บัวทองเท้า

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายนันทพงษ์ สร้อยวิชา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายพงศธร หิงหลวง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายภัทรพล แสงอรุณ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงสุพัฒตา หิงหลวง

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๒๕
เด็กชายกฤษฎา กันเพ็ชร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงธิญาดา เรือนงาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายเฉลิมชัย เม่งมังมี

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายไทตะวัน บัวหลาด

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายธนวัฒน์ กันอยู่

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายธนากร กามอ้อย

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายบริพัตร ตันโห

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงชลธิชา บุญมา

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงธนิษฐา หิงหลวง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงธันยพร สระทองด้วง

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงมะลิวรรณ ชาวด่านซ้าย

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงลลิดา ดีสะตา

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงลักษมี อันทะไชย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายอดิศร มูลสรวง

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงวิภาวรรณ สาแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงศวรรยา มีพูล

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงสุภัตรา อิมอยู่

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงอุบลวรรณ สุวรรณสาร

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชืนชม

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายวรธน สายทอง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายกิตติพงษ์ สิงห์โฉม

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงวิลาสินี ศรีโชค

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายกิตศิลา จูนเนียง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายเจษฎา เกษางาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายชินุพงษ์ นิวารัมย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายถิรนัย สุดใจ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายธนาวุฒิ เครือพลับ

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายอมรเทพ จันทร์ทองอุ่น

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายสหรัฐ ชารัมย์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงธนพร จันทร์ศรีเจริญ

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงธนาภรณ์ สีแสง

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ มีสา

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงสุภาวดี สอนคล้า

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา บัวโค้ง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๕๙
นายณัฐวัตร ปนแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงชุติมา จันทร์ทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๖๑
นายภาณุวิชณ์ สีมา

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๖๒
นางสาวนรีกานต์ อันทะไชย

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๖๓
นายณัฐพล เปรมปรีดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๖๔
นางสาวพรนภา ขำน้อย

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๖๕
นายวุฒิพงศ์ เหล่าเพชร

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๖๖
นายศุภกร บุญประเสริฐ

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๖๗
นายอิทธิศ้กดิ

์

เชืออำ

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๖๘
นายดนุสรณ์ ดาคำแสง

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๖๙
นายธวัชชัย หลวงละ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๗๐
นายรัตธนพล ยอดสุวรรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๗๑
นางสาวศิริพร ชูรัตน์

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงณัฎฐพร เพชรพล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายกิตติวัฒ เพชรชืน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายวรเมธ เพชรชืน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายชนวีร์ เอียมสวัสดิ

่ ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๗๖
เด็กชายเงินแท่ง สระทองให้

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๗๗
เด็กชายฤทธิชัย สิริสิน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ เนียมศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงดวงดารา โสภี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงปวีณ์นุช เณรแก้ว

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงณัฐพร ทองคำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายวันเฉลิม จำปาดง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายณัฐกิตต์ ต่อเชือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายชญานนท์ ทองคำนุช

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายธนวิชญ์ เชือมสุวรรณ

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายณัฐพล พีระเชือ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๘๗
เด็กชายวีรภัทร เข็มทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงราตรี ศรีวิรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงกรรณิกา กันงา

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงณัฐพร คำอินทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๙๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา เสาเสนา

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายศิริวัฒนา สีสุข

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงอภิษฎา เนียมศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

โจ๊ะอนุช
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายธันยา คำหล่อ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายศุภวิชญ์ เต่าทองคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายวัชรา คำใบศรี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ สนใจ

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายเธียรธเนศ สระทองครืน

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นวลจีน

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๖๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายสรัล สุขเกิด

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๖๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

ผ่องศรีสุข
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๖๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงชนารัญช์ ปนสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๖๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายวรรณพัตร ทิมแปน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๖๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายชาติชาย พุกลออ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๖๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายวรพรต ขุนวิเศษ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๖๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายนพดล แปลกบัว

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายธีรเดช ผ่องใส

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายธนชิด ปานเกิด

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายวรเมธ สังสอน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายวุฒิชัย ทองทา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายดนัย คุ้มมา

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงดุจเดือน แก้วอำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงศศิวิมล วันเพ็ง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงกนกวรรณ คงทน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงคุณัญญา มากเมือง

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงนวียา ศรีเดช

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงวรัญญา เพชรดี

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงดุษณี ทองดี

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายธนพล ยิมคง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๒๑
เด็กชายกิตติภณ ทองพรม

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายชินบุตร คำแปน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๒๓
เด็กชายวีรภัทร ภู่อำ

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๒๔
เด็กชายชัยวัฒน์ อินน่วม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายพงษ์เทพ คงมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายเกษมศักดิ

์

ทิมปานสุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายวิศาล คงมา

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงสุธาสินี ฉิมบุญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายสันติ ลักษณะวิเชียร

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงกฤติยาพร แก้วแดง

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๖๐/๐๖๓๑
นางสาวพรทิพย์ สุวรรณโฉม

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๖๐/๐๖๓๒
นางสาวสุกานต์ดา อัมพวัน

๑๓/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงจินดาพร รัตนา

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๓๔
เด็กหญิงสุพรรษา คงมา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงวรรณษา นิลดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายณัฐภัทร ชำนินอก

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายทวีเดช นุ่มน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายมนตรี เดชช้าง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงพัชราภา อินแสง

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงยุพาวัลย์ คงมา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงศุภาวรรณ ชืนใจชน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงอนัญญา มินทะนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๔๓
นางสาวณัฐพร กุลสอนนาน

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงณัฐพร ทองน้อย

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ยิมน้อย

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงรินรดา คล้ายเขียว

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พันธ์ทองหล่อ

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงวรัญญา มาเทียง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงเจนจินันท์ อยู่ทรัพย์

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๖๖๐/๐๖๕๐
เด็กชายธนกฤต พิมเสน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๕๑
เด็กชายวายุ อินทะวงษ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายวรวุฒิ เกตุแก้ว

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายสิทธิชัย สอนเชียง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงธารารัตน์ เชิดชูชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงเมธาพร เพชรวงศ์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงวรัญญา จันณรงสอน

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงศศิปรียา นาคขำ

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายพัทรพล บุญแจ่ม

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายบวรวิชญ์ รอดปลืม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๖๐
เด็กชายธนาวุฒิ อ้นเนียม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงชนิตา คำภาพันธ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงปริยาภัทร พิมเสน

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงศิลารัตน์ ศรีสาคร

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายชนะศักดิ

์

นิมบัว

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายเจษฎากร ทองคุ้ย

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายพลวัต ทองคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายวรุตม์ เทียงธรรมโม

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงพรจรัส จันทร์โต

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงศศินิภา สระทองทา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงปภาดา มหาหิงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงจิดาภา สระทองดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สระทองทา

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๖๖๐/๐๖๗๓
นางสาวณัฏฐินี คำมา

๐๔/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๖๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายธีรภัทร หินอ่อน

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายภาคิน ต้นชมภู

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายชญานนท์ ยอดยิง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายธีรศานต์ อาจสูงเนิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงกานต์กมล รัตยา

๒๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงจันทิวา กล่อมกลำนุ่ม

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงชุติมาศ ยิมนวล

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงณัฐชนันท์ ศรีวัฒนกุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงวรัญญา ศรีสุวรรณ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงอภิษฐา ปานอ่วม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายวุฒินันท์ สาจิว

๋

๒๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงกัลยา อยู่พันธ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงจุรีพร อินทุภูติ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงช่อแก้ว บุญสูง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงนัฎฐณิชา หมอนทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงอริศรา ปนเนตร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงสร้อยศจี จันทวงค์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายกฤษฎา เดชช้าง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๖๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายสิทธิโชค คุ้มคำ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๖๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายกรกช กระโจม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๖๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายอนุพันธ์ ปนสกุล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๖๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายบรรณสรณ์ อินมา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๖๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายณัฐดนัย โคตินุ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายพรพิสิทธิ

์

เกียวซี
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายจิรายุ ทองอินทร์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายปยะวัฒน์ ตรงต่อกิจ

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ เรือนก้อน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงณัฐธิดา สีรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายพลพล ศรีเรืองโห้

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๖๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายวีระพัฒน์ พานทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๖๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายภานุพงศ์ สดใส

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๖๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายรัฐพล ศรีวงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๖๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงวิรากานต์ พุ่มพวง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงนิรัชชา นาคม่วง

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงชิดชนาด แก้วแดง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายศุภวิชญ์ เกิดเชือ

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๑๐
นายสหลาภ จาอินต๊ะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายวรวิทย์ ขอผล

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายภานุวัฒน์ เพ็ชรภู่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๖๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ริวทอง

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๖๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงปนมนัส วัฒนไพบูลย์

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๖๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงกฤตาภรณ์ ร่วมวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๖๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายวทัญู ยิมแก้ว

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายวีรสิทธ์ ทองเดช

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายเสกสรร พะย๋า

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงวณิชดา ดูสว่าง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงแสงอุษา ดีเอียม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายธีรเดช พรมประดิษฐ

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๖๐/๐๗๒๒
เด็กชายนภัสรภี ทองนาค

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายไชยเชษฐ ทีระฆัง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายปยวัชร์ ชืนชม

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๑ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงเบญญาภา มากกูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อ่อนละมัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายภูบดินทร์ ชืนสุ่ม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงชลิตา สามงามยา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงณัฏฐณิชา นาคสิงห์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ โพธิพุฒ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงภัทรกันย์ อินสอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงสุกัญญา จ่างศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายธนกฤต กาบดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายพงค์ปณต ดีอิม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายเมธา หงษ์อร่าม

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงณัฐวศา จันทร์ศรีทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายกฤษณะ เอนกรัตนทรัพย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายอดิศร ภูสะเทียน

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อำหลุบ

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงกาญจนา อยู่ทิพย์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงมรกต พรสวัสดิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงรัญธิดา บัวงาม

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายญาณภทัร โตบุญมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายฐตพล ทับทิมเกิด

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายพีรธัช แก้วฤทธิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร น่วมศิริ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงณัชชา วิระพันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงทิพย์อัมพร ขลิบช้าง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงรัตนาวลี เหว่ากรุงเก่า

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงศิริภัทร ดีเนียม

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายพุทธินันท์ เพ็ชรพล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ ศิริเมือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงนัยเนตร ยอดมัน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงพรทิชา สุริมา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงภัทรวดี คำอินทร์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงสุกัลยา สายบุญเกิด

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงพาขวัญ เทียนเสม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงชลธิชา โตเปลียน

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายจีรเดช ดึงกระโทก

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์กวาง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายธีรพัฒน์ มีชม

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายณัฐกฤต ขันคำนันต๊ะ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายปริญญา สุริวงศ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายภานุวัฒน์ ทับเอียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงกัญญาภัค พรสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงจิดาภา โพธิแกมแก้ว

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงณัฐกมล อ้วนแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา แพงพฤกษ์ภูมิ

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงธมนวรรณ แสงจันทร์

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ นาคคงคำ

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงปนสุดา ชูขวัญ

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ จันทร์แย้มสงค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงวธิดา จันทร์ปญญา

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงสิรินดา นิตย์มี

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงสิรินุช มันคง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงอภิณญา แตงกวา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงอาภาภัทร ทับเปลียน

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายธีรภัทร สงค์ประเสริฐ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายวงศพัทธ์ เอียมภ่

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงกษราวัลย์ ปคุณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร สุวรรณนุด

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงเกวรี จันทรากาศ

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงชนิสร บุญรักษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงณัฐนิชา เหลือศรีจันทร์

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงพันธิตรา หลักเพ็ชร

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงภัทรมาส ไทยหล่อ

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงภัทรวดี สีบุญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงภูษณิศา ช่างปน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงยุพารัตน์ แก้วศรีนาค

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงวริสรา ด้วงเฟอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงศศินิภา หงอสนาม

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงศศิพร พร้อมมูล

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงสุภาสุดา ทองนาคะ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ คงรอด

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงอริสา จันทองคำ

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายณัฐพล โนนจาด

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายบุญฤทธิ

์

หวาเกตุ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงพรลดา ปนทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงวรางคณา แสงสุวรรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงวารุณี ยอดสุวรรณ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงศรัณยา จันทร์สา

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายณัฐพงษ์ ทองมุข

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายธิชานนท์ สาดคำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายสิริพัส แสงเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายอนุชิต นาคแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายอัษฎาวุธ เส็งสำเภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงข้าวสวย ปลินกลอง

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงธนพร แก้วนะทะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงเบญจพร มันคงดี

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์ทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงศกลวรรณ แตงกวา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายณัฐภูมิ ทองเครือมา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายธรรมนิตย์ ศรีข่าย

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายนิธิศ ศรีโกตะเพชร

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายสุทธิรักษ์ น่วมมี

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงธันย์ชนก หงษ์เทศ

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงเนติภรณ์ สีสดเขียว

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงมินตรา พุ่มมรดก

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงวลัยพรรณ ฤทธิรัศมี

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงศกลวรรณ กล่อมกลำนุ่ม

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงใหม่ อดโด

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายสิริภูมิ แสงเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายหฤษฎ์ อินสองใจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงพรไพลิน ครองใจบุญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงจุฑามาศ เกตุศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๒๖
นายณัฐพล เกิดชาติ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๒๗
นายธนภัทร ภูศรีเทศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๒๘
นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๒๙
นางสาวชนิดาภา อุฤทธิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงชลธิชา มาสอน

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๓๑
นางสาวดาราวรรณ หมืนจิตร

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๓๒
นางสาวธิดาทิพย์ บุญลอย

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๓๓
นางสาวธิดารัตน์ บุญลอย

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงพัชริดา เงินแจ้ง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๓๕
นางสาวศศิวิมล มีสีบัว

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๓๖
นางสาวศิริลักษศ์ มันฤทธิ

่ ์

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๓๗
นายนนทพัทธ์ พ่วงอินทร์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๓๘
นายนิพล เณรจิว

๋

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๓๙
นางสาวกนกพรรณ สุขเกตุ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๔๐
นางสาวกนกวรรณ สุขเกตุ

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๔๑
นางสาวกัญญาภัค ทานะขันธ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงชนาพร เสือจุ้ย

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๔๓
นางสาวทิพย์กัลยา สุขสังข์

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๔๔
นางสาวนัฏฐนิจ ปานมี

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๔๕
นางสาวบุษกร เจ๊กจัน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๔๖
นางสาวปนัดดา จันทร์เพ็งเพ็ญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายโกเมศ เทียนเสม

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๔๘
นางสาวกชกร เสืออุดม

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๔๙
นางสาวกมลวรรณ เหมือนมี

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๕๐
นางสาวชนนิกานต์ แสงสุวรรณ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงศรุตา สุขเกษม

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๕๒
นางสาวสุรนุช หนูบ้านเกาะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๕๓
นายกรวีร์ พันสีทา

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๕๔
นายธรรมจักร เรืองจรูญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงกิติมา แทนรินทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๕๖
นางสาวตรีรัตน์ ปานเกิด

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๕๗
นางสาวพรพิมล แก้วสา

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๕๘
นางสาวรุงนภา รวยแร

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๕๙
นายชัยพร พงษ์ตระกูล

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ผ่องนาค

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๖๑
นายภาณุวิชญ์ เกตุมาก

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๖๒
นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีโกตะเพชร

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๖๓
นางสาวลลิตภัทร สุขหนู

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๖๔
นางสาววิภาดา ปลินกลอง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๘๖๕
นางสาวอมินตา เธียรศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงอาทิตญา ปญญาเครือ

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๖๗
นายธนวันต์ พิลึก

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๖๘
นายวีระพงษ์ คงมา

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๖๙
นายวีรัตน์ น้อยเอียม

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงวณิศรา ทรัพย์ประโยชน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงศิริวรรณ บัวใบ

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๗๒
นายวีรพล อยู่ทิพย์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๗๓
นายสัญชัย ศรีบุญลอย

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงวาริน หอมเงิน

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๗๕
นางสาวสิราวรรณ บุญมี

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๗๖
นายเจตพล เสืออยู่สาย

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๗๗
นายธนากร ขอนแก่น

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๗๘
นายนัธสิทธ์ เอียมมี

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๗๙
นายวลงกรณ์ ชูสาย

๒๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๘๐
นายเศรษฐพงศ์ พันสีทา

๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๘๑
นายอิทธิพัทธิ

์

ฟกทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๘๒
นางสาวนภา ประชุม

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๘๓
นางสาวลัดดา เมฆฉาย

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๘๔
นางสาววนัสนันท์ ทองเครือมา

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๘๕
นางสาวสกาวใจ ดวงแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๘๖
นางสาวอุษมา สอนไผ่

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๘๗
นายเก่งกิจ แก้วนก

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๘๘
นายปริญญา กลินด้วง

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๘๙
นางสาวธัญญารัตน์ ชัยชนะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๙๐
นางสาวปยะวดี อาณารัตน์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๙๑
นางสาวพัชราภรณ์ กันทับทิม

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๙๒
นางสาวรัชนีวรรณ จันทร์กระจ่าง

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๙๓
นางสาวรัญชิดา พิมสอน

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๙๔
นางสาวสาริศา บุญผล

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๙๕
นางสาวสุกัญญา ขำคม

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๙๖
นางสาวสุภาวดี อิมเมือง

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๙๗
นายปณิธาน อยู่ดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๙๘
นางสาวกมลชนก โพธิศรี

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๘๙๙
นางสาวชนิดา แสงสุริยา

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๙๐๐
นางสาวธนิตตา เกตุหลำ

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๐๑
นางสาวนิว สุขมัน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๐๒
นางสาวยุพิน ดีอินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๐๓
นางสาวศิรินภา เมฆอิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๐๔
นายประดิษฐ์ อยู่ทิพย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๐๕
นางสาวธนาภา อุประโจง

๑๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๐๖
นางสาวเพทาย ทับทิมทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๐๗
นางสาวสุวรรณภา น้อยสี

๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๐๘
นายภานุวัฒน์ เอียมสอาด

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๐๙
นายวีรยุทธ ชาญนาวา

๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๑๐
นางสาวจิราภร มณีชืน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๑๑
นายคิรากร สายทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๑๒
นายนคเดช เครือญาติ

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๑๓
นางสาวรสริน สุขเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๑๔
นายศรายุ จีนย้าย

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๑๕
นางสาวชลนิภา สุรินต๊ะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๑๖
นางสาวพัชริกา ทองมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๑๗
นางสาวกนกอร สิงห์กลิน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๑๘
นางสาวกิงแก้ว

่

ปนส่ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๑๙
นางสาวณัฐกมล ครองระวะ

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๒๐
นางสาวทิพวรรณ สีคำมาย

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๒๑
นางสาวทิวาพร วิลัยเลิศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๒๒
นางสาวระพีพัฒน์ จันทร์สง่า

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๒๓
นางสาวอนงนาฎ ช้างทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๒๔
นายวีรพันธ์ ปะศิริ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๒๕
นางสาวกิตติมา มากเมือง

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๒๖
นางสาวจุฑาบงกช ทิพย์คุณ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๒๗
นางสาวนำฝน เปยมพราย

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๒๘
นางสาวบุญสิตา ยิมฉิม

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๒๙
นายกลวัชร วันแย้ม

๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๓๐
นางสาวทักษพร พุ่มไม้

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๓๑
นางสาววิภาดา พลอาสา

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๓๒
นางสาวศิริรักษ์ จุลกลับ

๑๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๓๓
นายอรรถสิทธิ

์

นาคม่วง

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๓๔
นางสาวกฤษณา ตราฃืนต้อง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๙๓๕
นางสาวรุ่งนภา กิงเกตุ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๓๖
นางสาวกัญญาณัฐ สอนสุภาพ

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๓๗
นางสาวกนิษฐา จันทร์นา

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๓๘
นางสาวสโรชา บุตรศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๓๙
นางสาวนันทิชา ปานเกิด

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๔๐
นายอำนาจ เขตนอก

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๔๑
นายเอกราช บินบน

๑๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๔๒
นางสาวศรินยา หนูเพชร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๔๓
นายกรวิชญ์ บุญจันทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๔๔
นายวรพล ชัยนาม

๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๔๕
นายวิทยา นาคแจ่ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๔๖
นางนัชชนา พรหมพร

๑๗/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๔๗
นางรัชนีวรรณ เฮงทรัพย์

๑๓/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๔๘
นางลาวัลย์ แสงขำ

๒๕/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๔๙
นางวิภาพร ศรีอินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๕๐
นายสานิตย์ ทองจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงอรินทยา คงปาน

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงขวัญเนตร เถือนศรี

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงจันฑิการณ์ ฟกโต

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ ปาระจิตร

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๕๕
นายรัฐศาสตร์ ฝกบัว

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๕๖
นายศุภโชค นำพวก

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๕๗
นายอนุวัฒน์ ทับเอียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๕๘
นายอิทธิพล สุขชู

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๕๙
นางสาวเกวลี มะโนยานะ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๖๐
นายตะวัน นาคหวัง

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๖๑
นางสาวอรุณวิภา หงษ์ทอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงทิฆัมพร เทศวันนา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงนิศารัตน์ มันเมือง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงพัชรพร เดชเทศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายพัณณกร พรมนุช

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงวรรษมน มันใหญ่

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงวิชุดา แก้วมา

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงอรนิภา เพียราชา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายพิษณุ จันทะคุณ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายอนุสรณ์ เกตุพุด

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงนริศรา ปองคูหลวง

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงปฏิพัทธ์ สีหะวงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงพรณาวรรณ บุญติด

๊

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงศีวาพร ทาสีดา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๗๕
นางสาวนิตยา เพียอินตา

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายกันทรากร อยู่ทิม

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายรัฐเขตต์ วงษ์ด่อน

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายสิทธิโชติ ศรียศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายอนันตชัย บัวลา

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายอัมรินทร์ พลจอย

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงกัณฐิกา โทจำปา

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงธนิสร บุญจันทึก

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงศรัญญา พุทธวงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายนพรัตน์ ปองคูหลวง

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงชาลิสา จันทะคุณ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ เกตุพุด

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายวินัย ทะนารี

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๖๖๐/๐๙๘๘
เด็กชายเมธาพร ทองจุ้ย

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๖๖๐/๐๙๘๙ เด็กหญิงสิริญญาภรณ์
ลีสี

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๖๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงสุพรัตน์ ราชเพียแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๖๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายปริญญา ปาสิม

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๖๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงณิภาวรรณ หิรัญคำ

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๖๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายวิทวัส แก้วมีมาก

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๖๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงนภัสสร สวยลำ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๖๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายนนทพัทธ์ อู่ประเสิริฐ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ มาดหมาย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงเกศริน จันทะคุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงสุมินตรา จันทะรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยอดแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงศศินัดดา จันทะคุณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงพัชรพร อ่อนประทุม

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงมัทนา จันทะราช

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายธนพงษ์ แสงสิงห์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายสิทธินนท์ พิมวันนา

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๙ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ จันทะคุณ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แบนคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงอนงค์นาค จันทะคุณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงพลอยนำ หล่ออินทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๐๙
นายชัยวัฒน์ ปญญาศิริ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๑๐
นางสาวกมลชนก แสนยศ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๑๑
นางสาวชนม์นิกานต์ สุวรรณรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๑๒
นางสาวณัฐธินันทน์ ศรีสุราษฎร์

๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๑๓
นางสาวทาริกา ทาสีดา

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๑๔
นางสาวธัญญารัตน์ สารี

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๑๕
นางสาวนารินพร สีกุม

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๑๖
นางสาวนิชธาวัลย์ บุตรสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๑๗
นางสาวเบญจวรรณ ศรีจันทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๑๘
นางสาวปริศนา เถาเมฆ

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๑๙
นางสาวพรรษสร ศรีบุญเลิศ

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๒๐
นางสาววรลักษณ์ มันดี

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๒๑
นางสาวกานต์ธิดา น้อยสี

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๒๒
นางสาวจิราพร คำด้วง

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๒๓
นางสาวนิรชา ฟองจางวาง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๒๔
นางสาววรรณนา พรมภาพ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๒๕
นายโชค แปนเจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๒๖
นางสาวนิรัตน์ชา จันทราช

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๒๗
นางสาวรัตติกาล เกษมรัตน์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๒๘
นางสาววิภาวี พรมสอน

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๒๙
นางสาวสุภัสสร มูลติด

๊

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๓๐
นางสาวชนัทธิดา เปรมชัย

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๓๑
นางสาวธีรารัตน์ จันทะคุณ

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๓๒
นางสาวพิไลวรรณ แดงด่อน

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๓๓
นางสาวเมธาพร ศรีอ๊อด

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๓๔
นางสาววรรณิสา สีหะวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๓๕
นายบุญเลิศ แซ่สง

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๓๖
นายศักดิชัย

์

แซ่หยาง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๓๗
นายศุภกิจ คงเพชรศักด์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๓๘
นางสาวนิตยา ม่วงกรณ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๓๙
นางสาวพรเสาวภา ชมเชย

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๐๔๐
นายวรชน ลือขัน

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๔๑
นายศรัณย์ แสนฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๔๒
นางสาวกัญญา อาตมา

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๔๓
นางสาวจินต์จุฑา นุ่นสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๔๔
นางสาวจินตนา หมืนชม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๔๕
นางสาวชนิตา ปญญาเดช

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๔๖
นางสาวพรพิมล อินตะวิชัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๔๗
นางสาวพิรญาณ์ เสนานุช

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๔๘
นางสาวนรินธร บัวลา

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๔๙
นางสาวนริศรา ไกรวงษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๕๐
นางสาวศรินยา เมฆสว่าง

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๕๑
นางสาวสุพัตรา มงคลคีรีโรจน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๕๒
นางสาวอริสรา มหาพันธ์

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๕๓
นายธนวัฒน์ จันทะราช

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๕๔
นายพีรณัฐ ก้อนคำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๕๕
นางสาวเจนจิรา ศรีโยธา

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๕๖
นางสาวณัฐนันท์ มูลติด

๊

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๕๗
นางสาวประภัสสร มูลติด

๊

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๕๘
นางสาวพลอยไพลิณ ชาติสวัสดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๕๙
นางสาวรัชนีวรรณ แสงปญญา

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๖๐
นางสาวสลิลทิพย์ สุขหงษ์ทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๖๑
นางสาวสวัสดิวงศ์

์

คงกล่อม
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๖๒
นางสาวสุธิตา คำภาปล้อง

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๖๓
นางสาวอริสรา แซ่หลอ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๖๔
นางสาวกันธิมา ระวังภัย

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๖๕
นางสาวจุฑามณี สีกุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๖๖
นางสาวฐิติวรรณ จันทะคุณ

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๖๗
นางสาวณัฐชยา โทจำปา

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๖๘
นางสาวธัญญารัตน์ บัวสุข

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๖๙
นายธีรภัทร์ สุโคมุต

๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๗๐
นางสาวชลิตา ศรีอ๊อด

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๗๑
นางสาวธัญลักษณ์ คำพัน

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๗๒
นางสาวรุ้งนภา อ่อนปุย

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๗๓
นางสาวรุจิกาญจน์ หมีสินลา

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๗๔
นางสาววสุรมย์ พรมนุช

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๑ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๐๗๕
นางสาววิภาวรรณ จันทะลี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๗๖
นายธนากร นาคเครือมี

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๗๗
นายพีรพัฒ นวลปอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๗๘
นางสาวศศิวิมล อินทร์แผลง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๗๙
นายพรเสน่ห์ บุญมี

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๘๐
นายวัชรินทร์ จันทะคุณ

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๘๑
นางสาวช่อฟา ลำสันเทียะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๘๒
นางสาวนำค้าง จันทะคุณ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๘๓
นางสาวพิมพ์วิไล เนตรแสงสี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๘๔
นางสาวอรวรรณ แซ่สง

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๘๕
นายชยากร แดงด่อน

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๘๖
นางสาวนันท์นลิน พุดฉิม

๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๘๗
นายธนภูมิ ปูถิน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๘๘
นายพลาหก ถมยา

๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๘๙
นายวันเฉลิม มันนาค

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๙๐
นายวีระศักดิ

์

ศรสุวรรณศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๙๑
นายสุดเขตต์ อุ่นโต

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๙๒
นางสาวกัญญารัตน์ คำมา

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๙๓
นายธีรภัทร วันชืน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๙๔
นายปภาวิน ศรีนวลขำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๙๕
นายพิเชษฐ์ เนตรแสงสี

๑๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๙๖
นายยุทธนา จันกลาง

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๙๗
นายเริงฤทธิ

์

ศรีนวล
๐๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๙๘
นางสาวญาธิณี ด่านทิม

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๐๙๙
นางสาวพิมพิมล สุวรรณเกาะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๐๐
นายเจษฎา ซ้อนเพชร

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๐๑
นายณัชพล อินทร์แผลง

๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๐๒
นายศตวรรษ สีนามูล

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๐๓
นายอชิตพล โทจำปา

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๐๔
นายอนุชิต บามา

๑๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๐๕
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยสมทิพย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๐๖
นางสาวกัญญาณัฐ แสงสีห์

๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๐๗
นายจิรพนธ์ ลาสม

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๐๘
นายรณชัย บุญมี

๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๐๙
นางสาวกัญญาณัฐ พรมสิงห์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๑๑๐
นางสาวเยาวมาลย์ ผาเดา

๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๑๑

นางสาวรสิกา พลจอย
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๑๒

นางสาวสมฤดี อังโสภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๑๓

นางสาวสุกานดา สีลา
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๑๔

นางสาวเอมมิกา บามา
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๑๕

นายเจษฎา บามา
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๑๖

นายธนากร ศรีนวล
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๑๗

นางสาวกานดา จันทะราช
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๑๘

นางสาวจิรัชญา บุตรสิทธิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๑๙

นางสาวพัชราพร จันทะคุณ
๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๒๐
นางสาวเยาวลักษณ์ ทองศรีจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๒๑

นายพันธการ จันทร์เหมือน
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๒๒

นางสาวณิชานันท์ จันทะคุณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๒๓

นางสาวประภัสสร มันหยวก

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๒๔

นางสาวเพ็ญนภา จันทะคุณ
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๒๕

นายเทพทินกรณ์ แก้วสุวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๒๖

นายมงคล สุขตา
๐๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๒๗

นางสาวณัฐกมล เนตรแสงสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๒๘

นางสาวถิรดา อ่อนปสสา
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๒๙

นางสาวรัชนี แรงคง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๓๐
นางสาวสุพรรณี เกตุอยู่

๒๔/๐๗/๒๕๒๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๓๑

นางสาวไพรรินทร์ อ่อนศรี
๓๐/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายณัฐชัย สุทธิผุย
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงยิมหวาน

้

สังข์เครืออยู่
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงปฐน์ เพชรเกตุเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงอรปรียา เพชรบุญมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงวนิดา วันชืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายอัครวินท์ มะลิวงษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงจิตรานุช อยู่ปญญา
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงฐิติรัตน์ น้อยอินทร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงจีรพัตร์ รัตสุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๔๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สังข์ชัย

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงญาณิศา จันทะคุณ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๔๓
นางสาวกัญญาณัฐ  ทองจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงกัณฐิกา ทองดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายประดิษฐ์ สิรินะหาร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงกัญกมล ราชเพียแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สีบุ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ อินมี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงบุญยานุช วันสอน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายศุภนิมิต บุญประคม

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายเศกสรรค์ ผะสม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๕๒
เด็กหญิงกาญจนาภา บุญเทียน

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๕๓

เด็กหญิงศุภัทรรัตน์ จันทะคุณ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๕๔

เด็กหญิงภัทราวดี ตรีวิเศษ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายธวัชชัย บุญคำกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายธนชาติ บุญสะอาด
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงฐาปาณี ตรีอินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงณัฐฐิกา เมืองมูล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๕๙

เด็กชายกิตติ สุขะตา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงกัณฐิกา คำทุม

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินปน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สีบุ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงวรดา สีหะวงษ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๖๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงเจนจิรา ไทยอักษร
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๖๕

นางสุกัญญา จันทะสูน
๒๘/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๖๖

นายทวีป คงปาน
๑๘/๐๕/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๖๗

นายนิติพัฒน์ ฉิมคง
๒๖/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๖๘

นายนิรุจน์ ศรีสด
๐๕/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๖๙

นายเมธา องอาจ
๐๖/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๗๐
นายนัฐพล สวัสดิวงศ์

์

๑๒/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๗๑

นายพุฒิพงษ์ โพหลัง
๒๖/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๗๒

นายเอกชัย สังข์ทอง
๑๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๗๓

นายธนพล ขุนเจริญ
๒๙/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๗๔

นายวิชาญ จุ่นน้อย
๑๐/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๗๕

นายวารุตติ

์

ผิวอ่อนดี
๒๘/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๗๖

นายพีรวัฒน์ สุวรรณรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๗๗

นายศุภกร แซ่กัว

๑๖/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๗๘

นายภิญโญ สีดา
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๗๙

นายสุรชัย อิมน้อย

่

๑๗/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๑๘๐
นายจิตรภาณุ สายหยุด

๒๗/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๑๘๑

นางมะลิวัลย์ ไพสาร
๐๘/๐๘/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๘๒

นางสาวสมพร จันดา
๒๒/๐๕/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๘๓

นางยุพิน อ่อนจำป

๑๗/๑๑/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๘๔

นางมะลิวัลย์ พันธะนุ
๐๔/๐๔/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๘๕

นางอรสา ธรรมสิงหา
๑๔/๐๙/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๘๖

นางสุกัญญา อุทัยแสง
๐๘/๐๔/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๘๗

นางยุภาวี เศษวงค์
๒๕/๐๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๘๘

นางยุพิน กำแพงเพ็ชร
๒๓/๐๓/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๘๙

นางสาวจินตนา ศรีรินทิพย์
๑๔/๐๙/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๙๐
นางสาวอุบล ไกรกวี

๒๒/๑๑/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๙๑

นางสาวประกาย โกนชา

๒๒/๑๒/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๙๒

นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณมณี

๒๖/๑๒/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๙๓

นางสุธารัตน์ พรมเอียม

่

๒๘/๐๙/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๙๔

นางธันยา หมืนหลวง

่

๒๓/๐๓/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๙๕

นางสาวนุ ตามูล
๒๕/๐๘/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๙๖

นางสาวจุฬาลักษณ์ เกตุดำ
๑๖/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๙๗

นางสาวนวลน้อย ชาวสกล
๐๒/๐๓/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๙๘

นางกนกพร แวงวรรณ์
๐๕/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๑๙๙

นางสาวอนงค์นาถ แย้มกลีบ

๑๕/๑๑/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๐๐
นางสาวอรสา พระสุทัย

๑๔/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๐๑
นางสาวปยพร แก้วทา

๒๖/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๐๒
นางสาวปทมา ปานเครือ

๒๒/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๐๓
นางสาวปยะวรรณ ยศข่าย

๐๗/๐๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๐๔
นางสาววราภรณ์ ยอดสิน

๒๗/๐๓/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๐๕
นางสาวณาฏญาณี ด่างนำเทียง

่

๓๑/๐๘/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๐๖
นางสาวเบีย แซ่เถา

๐๙/๑๐/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๐๗
นางสาวกิตติมา พลบำรุง

๑๗/๐๒/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๐๘
นางสาวจินตนา ยิมจันทร์

้

๒๓/๐๙/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๐๙
นางสาวสุภาพร พรมรักษา

๐๒/๐๓/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๑๐
นางสาวสุกัญญา ศรีพลพา

๐๗/๐๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๑๑

นางสาวสุวิมล รักขาว
๐๕/๐๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๑๒

นางสาวชนกานต์ นนทเสน
๐๔/๑๐/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๑๓

นางสาวอุทุมพร ขำอ่วม

๒๔/๑๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๑๔

นางสาวสร้อยทอง จาดยางโทน
๐๕/๐๔/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๒๑๕

นางสาวอรนุช ทองคำ
๐๗/๐๕/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๑๖

นางสาวสุกัญญา รอดลา
๑๓/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๑๗

นางสาวนำฝน มาอยู่
๒๘/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๑๘

นางสาวจินตหรา สุทธิพะพร

์

๐๔/๑๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๑๙

นางสาวพัชรี โนนตูม
๒๑/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๒๐
นางสาวพัชรินทร์ สุดไชย

๒๓/๐๙/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๒๑

นางสาวยุวดี อินถา
๒๙/๐๗/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๒๒

นางสาววาสนา จันทร์ตัง

้

๐๖/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๒๓

นางสาวมณีรัตน์ โตแปน
๐๓/๐๗/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๒๔

นางสาวศิวพร นวลผ่อง

๒๗/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๒๕

นางสาววรรณนภา พัดพ่วง
๑๓/๐๗/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๒๖

นางสาวธนาภรณ์ พันธ์สอาด
๑๘/๐๕/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๒๗
นางสาวณัฏฐ์กานดา ชะมาย

๒๘/๐๔/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๒๘

นางสาวสุรีย์พร เอมศรี
๒๐/๐๙/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๒๙

นางสาวกัลยา ทองศรีสุข
๒๙/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๓๐
นางสาววาสนา วงษ์น้อย

๐๙/๑๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๓๑

นางสาวพนิดา มณีวงษ์
๒๙/๑๐/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๓๒

นางสาวธีรรัตน์ บุญมา
๒๖/๐๖/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๓๓

นางสาวณัฐธยาน์ ไตรศุภรัตน์
๐๘/๑๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๓๔

นางสาวจิราภรณ์ ชามนตรี
๑๓/๐๗/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๓๕
นางสาวนพวารินทร์ มิงขวัญ

่

๒๒/๐๙/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๓๖

นางสาวไอลดา ละม้ายเมือง
๐๙/๑๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๓๗

นางสาวลลิตา ทาทอง
๑๐/๐๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๓๘

นางสาวนารีรัตน์ กำมะนี
๒๑/๑๐/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๓๙

นางสาวพนิดา สีขาว
๑๘/๑๐/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๔๐
นางสาวยศวดี มัทเรศ

๒๒/๐๖/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๔๑

นายชัน

้

แก้วมี
๐๑/๐๖/๒๔๘๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๔๒

นายมานะ เสนะวงศ์
๐๑/๑๒/๒๔๙๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๔๓

นายพิชัย ศิริรัตน์

๑๙/๑๑/๒๔๙๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๔๔

นายมนัส ศรีสุวรรณ
๑๒/๐๗/๒๔๙๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๔๕

นายทรงธรรม มีศรีสุข
๐๕/๐๑/๒๔๙๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๔๖

นายสุทน รัตนเมนานนท์
๐๘/๐๔/๒๔๙๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๔๗

นายสำอาง นิลวงษ์
๐๖/๐๒/๒๔๙๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๔๘

นายหยิน แซ่โง้ว
๒๓/๑๐/๒๔๙๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๔๙

นายวินัย จีนคำ
๒๖/๑๐/๒๔๙๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๒๕๐
นายอุทัย จ้อยนิล

๐๑/๐๑/๒๕๐๐
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๕๑

นายวิเชียร มุกดาลอย
๑๐/๐๗/๒๕๐๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๕๒

นายสมชาย ประเสริฐวงค์
๒๔/๐๓/๒๕๐๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๕๓

นายสมิง โภคทรัพย์
๑๑/๐๘/๒๕๐๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๕๔

นายสา ทองทา
๑๑/๑๐/๒๕๐๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๕๕

นายอุดมศักดิ

์

มันคง

่

๑๒/๑๑/๒๕๐๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๕๖

นายกาไว อิมชา

่

๐๑/๐๑/๒๕๐๕
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๕๗

นายอัษฎา กิติสกุลสมบัติ
๐๗/๐๕/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๕๘

นายพงศกร
ศรีวิตตเบญญากร ๒๖/๐๘/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๕๙

นายไพรพิชิต อุ่นเรือน
๒๙/๐๙/๒๕๐๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๖๐
นายวิสิทธิ

์

แซ่ลี
๐๑/๐๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๖๑

นายโกมินทร์ หลิวเจริญทรัพย์
๐๕/๐๙/๒๕๐๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๖๒

นายชิษณุชา ทองศรีสุก
๑๓/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๖๓

นายวันธา บุญยง
๒๖/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๖๔

นายจิรพันธุ์ เตชะธันยพัชร์
๑๔/๐๗/๒๕๐๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๖๕

นายวรวุฒิ ปาลี
๐๕/๐๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๖๖

นายสุรวงศ์ กลินบุญ

่

๐๘/๐๗/๒๕๐๙
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๖๗

นายณรงค์ กัณหวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๑๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๖๘

นายไพรทูรณ์ ผิวผา
๒๔/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๖๙

นายมานพ เหลาหวายนอก
๐๖/๐๗/๒๕๑๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๗๐
นายประเสริฐศักดิ

์

เกิดปาน
๐๘/๐๓/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๗๑

นายสมศักดิ

์

แสงสว่าง
๐๔/๑๐/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๗๒

นายเชิดศักดิ

์

ก้อนมอญ
๒๐/๐๑/๒๕๑๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๗๓

นายประพนธ์ สุธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๗๔

นายกิตติภัทร ทวีทรัพย์
๐๑/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๗๕

นายวัน ทิเริม

่

๐๑/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๗๖

นายมิตร ชัยวัง

๒๓/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๗๗

นายชัยยา พวงพันธ์

๒๑/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๗๘

นายรัตน์ หล้าน้อย
๒๔/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๗๙

นายสุพจน์ วาอุทัศน์
๐๕/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๘๐
นายกองวิเศษ ฤทธิศักดิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๘๑

นายธานี เพ็ชรเกิด
๒๕/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๘๒

นายสมรถ กุลวงค์
๒๙/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๘๓

นายกฤษณะ ศรีเพชร
๒๒/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๘๔

นายคีรีศักดิ

์

ชลสินธุ์
๒๐/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๒๘๕

นายสมนึก เจริญพนาลัย
๐๓/๐๕/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๘๖

นายสุขสวัสดิ

์

เวดา
๐๓/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๘๗

นายเสียวซัน

่

แซ่จาง
๐๑/๐๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๘๘

นายอาฮัว แซ่ซ่ง
๒๐/๐๓/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๘๙

นายนิคม นาคพิน
๓๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๙๐
นายผดุงศักดิ

์

ฐานิภัทร
๒๖/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๙๑

นายพยอม สีลากแก้ว
๐๘/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๙๒

นายมงคล อย่างเฒ่า
๐๕/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๙๓

นายสถิต คมขำ
๓๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๙๔

นายสำราญ ไข่มุก
๐๑/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๙๕

นายกิตติ มิงลดาพร

่

๒๙/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๙๖

นายกันยา สุภนิกร
๑๓/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๙๗

นายประเสริฐ ตุ้ยแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๙๘

นายมนูญ ไผ่เรือง

๒๓/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๒๙๙

นายเรวัต ทรงมีทอง
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๐๐
นายชาติชาย แซ่หาญ

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๐๑
นายธนากร จันทร์รอด

๑๖/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๐๒
นายปริญญา เบ็ญจวัตร์

๐๘/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๐๓
นายพิสิษฐ์ จิตต์ชืน

้

๐๔/๑๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๐๔
นายพูมิน วิลัยเลิศ

๐๔/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๐๕
นายศักดิสิทธิ

์ ์

เพิมโชคทวี

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๐๖
นายสรวิศ หาญศิวโรจน์

๐๑/๐๙/๒๕๒๐
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๐๗
นายอำนาจ ผู้ไผ่

๐๑/๐๔/๒๕๒๐
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๐๘
นายณรงค์ โกษา

๑๘/๐๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๐๙
นายถาวร ปานทอง

๐๖/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๑๐
นายนิติโชติ นวลจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๑๑

นายทองคำ ทองงามขำ
๑๓/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๑๒

นายนิทัศน์ เติมศิริเกียรติ

๒๖/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๑๓

นายปริญญา วิเศษทักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๑๔

นายมนตรี พลท้าว

๒๕/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๑๕

นายสุรสิทธิ

์

เพชรใหญ่
๒๐/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๑๖

นายสุรัตน์ สกุมวงษ์
๐๘/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๑๗

นายอนุสรณ์ กุลเจียง
๐๕/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๑๘

นายเฉากวง แซ่ลี

้

๑๙/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๑๙

นายเทวินทร์ พงษ์สวัสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๓๒๐
นายพงศ์พีระ ตุลารักษ์

๒๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๒๑

นายมงคล หมอกมืด
๑๘/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๒๒

นายยอดดอย วิจิตรขจี
๒๘/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๒๓

นายสถาพร ชืนชู

่

๓๐/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๒๔

นายสันติ แก้วดา
๐๘/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๒๕

นายอภิสิทธิ

์

รุ่งธนเศษรฐ
๐๑/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๒๖

นายอาทิตย์ ทรายทอง
๐๘/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๒๗

นายกฤษณะ อ่อนโยน
๒๓/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๒๘

นายจิรศักดิ

์

แซ่ลิม

้

๐๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๒๙

นายเชาว์ลิต โพธิโชติ

์

๑๑/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๓๐
นายธาดา สีระสา

๑๒/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๓๑

นายนิรุช ขวัญเมือง
๐๒/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๓๒

นายปญจะ นวลปน
๒๒/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๓๓

นายมานิตย์ พูลรักษ์

๑๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๓๔

นายโยธิน แซ่ตัน

๊

๑๓/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๓๕

นายศักดา ชาวนา
๑๕/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๓๖

นายสิทธิชัย บุญมาประเสริฐ
๑๙/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๓๗

นายสุขสันต์ เสริมทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๓๘

นายจันทร์ คุ้มครอง
๐๔/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๓๙

นายจะซอ จาโก่
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๔๐
นายชนัส อิมเลิศ

่

๑๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๔๑

นายตรีเนตร นงนุช
๑๕/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๔๒

นายทนากรณ์ ผาดไธสงค์

๑๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๔๓

นายทศพล แจ่มจันทร์
๐๕/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๔๔

นายทองศุก กาเฟย
๑๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๔๕

นายทองสุข พิลาศรี
๑๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๔๖

นายธานี คุ้มเสร็ง
๓๐/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๔๗

นายประจักษ์ แสงทอง
๒๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๔๘

นายวีรรุตน์ ลิงกอร์
๒๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๔๙

นายสุเนตร ทัศนโสภณ
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๕๐
นายจรัส ถ้วยทอง

๐๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๕๑

นายเจริญชัย อภิรดีสกุล

๒๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๕๒

นายคงฤทธิ

์

ศักดิทนทาน

์

๐๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๕๓

นายธวัชชัย หงษา
๒๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๕๔

นายนพรัตน์ นันทะเสน
๐๖/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๙ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๓๕๕

นายเสกศักดิ

์

กุณาเหล็ก
๐๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๕๖

นายสุรศักดิ

์

ศรีษะเกตุ
๐๘/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๕๗

นายอดิศักดิ

์

พานซ่อนกลิน

่

๒๒/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๕๘

นายอดิเรก โล่ห์สุวรรณ
๐๗/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๕๙

นายอาทิตย์ กงเกตุ
๒๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๖๐
นายอาทิตย์ จงเจริญ

๑๐/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๖๑

นายเอกชัย ลองใจดำ
๓๐/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๖๒

นายไกรสร แก้วพิมาย
๒๐/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๖๓

นายณภัทร จิตต์รำพึง
๑๑/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๖๔

นายนัฐพงษ์ ศรีพรม
๐๗/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๖๕ นายบุญเลิศประเสริฐพร

กลินคำดี

่

๑๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๖๖

นายประวิทย์ กองโยน
๑๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๖๗

นายประสิทธิ

์

พูลเขตร์กิจ
๐๒/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๖๘

นายปยะพงษ์ เจนสาริกรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๖๙

นายมนตรี เพลียเขมร
๐๘/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๗๐
นายวราวุฒิ ปนจันทร์ฉาย

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๗๑

นายวิษณุพร อู๋เถือน

่

๑๐/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๗๒

นายวุฒิกร พุ่มกลัด
๑๖/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๗๓

นายสิทธิชัย จันทโชติ

๒๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๗๔

นายกฤษณ์ อินทรไพศาล
๒๐/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๗๕

นายเชษฐา ใจยิม

้

๑๙/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๗๖

นายทินภัทร พุทธสังฆ์
๐๓/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๗๗

นายธานี สนเทียนวัด
๑๓/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๗๘

นายประพันธ์ มันคง

่

๑๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๗๙

นายประจิณ ศรีภูธร
๓๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๘๐
นายพิชิต ไชยเจริญ

๒๒/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๘๑

นายพูนสิน ปตตะพงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๘๒

นายสมเจตน์ เกตขาว
๐๘/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๘๓

นายสุรเชษฐ์ สร้อยทิพย์
๑๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๘๔

นายอังกูร นิยมจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๘๕

นายอนันต์ ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๘๖

นายอภิชัย ใจสิน

๑๘/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๘๗

นายอมรศิลป จิตจำลอง

๒๗/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๘๘

นายอธิพงษ์ รถมณี
๑๐/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๘๙

นายอำนาจ ฉัตรทอง

๑๙/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๐ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๓๙๐
นายประสิทธิ

์

พานซ้าย
๐๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๙๑

นายปยะราช ม่วงต๊ะ
๒๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๙๒

นายไพรินทร์ แก้วศรี
๑๕/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๙๓

นายสมคิด จันทร์ลอย
๒๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๙๔

นายอรรถพล สุดารินทร์
๒๑/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๙๕

นายอภิสิทธิ

์

เอติยัติ
๒๓/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๙๖

นายอนุสรณ์ บัวผา
๒๐/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๙๗

นายกฤษฏา เถือนด้วง

่

๑๘/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๙๘

นายณัตพล บุญญประภา
๒๔/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๓๙๙

นายดิเรก ทัพยางค์
๒๐/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๐๐
นายทศพร ศรีชัยกุล

๐๒/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๐๑
นายทวี ดวงสุทธา

๐๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๐๒
นายธาวิน เจตดิลกโชค

๑๔/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๐๓
นายพรชัย จันทร์อิม

่

๑๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๐๔
นายวันชัย กลินบุญ

่

๒๐/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๐๕
นายวทัญู สุวิเชียร

๑๐/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๐๖
นายวิโชติ ปญญาทอง

๑๗/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๐๗
นายสุชิน ทังสอ

่

๒๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๐๘
นายสุริยา กองอ้น

๒๗/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๐๙
นายอนุชา นาไล

๓๐/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๑๐
นายอนุศักดิ

์

ม่วงอ่อน
๑๖/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๑๑

นายณัฐวุฒิ ปอมกระสันต์
๒๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๑๒

นายธีรเดช สุกพานิชย์
๐๗/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๑๓

นายนพพล วงศ์รักษ์
๒๘/๐๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๑๔

นายนิพนธ์ ศรีพรม
๐๙/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๑๕

นายพจศกร ชัยวะนัน
๑๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๑๖

นายสันติพร ดวงประทุม
๒๗/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๑๗

นายจักรวาล อินหาดกรวด
๐๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๑๘

นายเฉลิมพล กิตติวาณิชวงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๑๙

นายเฉลิมศักดิ

์

หาญมนตรี
๑๒/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๒๐
นายประกิจ สุวรรณพิมพ์

๐๓/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๒๑

นายวรวุฒิ มาเยอะ
๐๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๒๒

นายสันทัด เกิดนิยม
๐๑/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๒๓

นายกิตติพงษ์ ลาล่วง
๐๕/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๒๔

นายนิกร อุปถัมภ์
๑๔/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๑ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๔๒๕

นายปยะพงษ์ จันดี
๐๗/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๒๖

นายรักชาติ อ่วมสิน

๒๒/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๒๗

นายณัชพล ไพรนฤเมศ
๐๑/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๒๘

นายธีระพงษ์ เหมาเพชร
๑๒/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๒๙

นายปรีชา แซ่ฝู
๑๐/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๓๐
นายพิเชษฐ์ กฐินเทศ

๑๖/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๓๑

นายวัสสพนธ์ เหล่างาม
๑๔/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๓๒

นายสงกรานต์ พละทรัพย์
๑๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๓๓

นายสุรสิทธิ

์

ทรัพย์เพิมผลดี

่

๑๐/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๓๔

นายอดิศักดิ

์

เหล่าพุด
๐๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๓๕

นายอภิสิทธิ

์

หนุ้ยสกูล
๑๘/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๓๖

นายเอกพงษ์ คงเสมอ
๐๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๓๗

นายกิตติพงษ์ อัมพวัน
๐๘/๐๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๓๘

นายชยธร บัวแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๓๙

นายทิวา กลินสน

่

๑๓/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๔๐
นายธนะพล จินดารัตนวงศ์

๓๐/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๔๑

นายพิทักษ์ เกิดชูช่วย
๑๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๔๒

นายอรรถชัย ทาสี

๑๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๔๓

นายกฤษดา ฤทธิศักดิ

์ ์

๒๓/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๔๔

นายชัยรัตน์ มัชฌิมา
๒๐/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๔๕

นายนฤนารถ สมทรัพย์
๑๔/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๔๖

นายสันติ เชาว์นวิชียร
๒๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๔๗

นายวันเฉลิม จันทร์อิม

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๔๘

นายวรายุทธ์ ศรีบัว
๐๘/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๔๙

นายพัฒนพล นิมวงค์

่

๑๖/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๕๐
นายอานนท์ นุชชาวนา

๒๕/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๕๑

นายสุรศักดิ

์

ศรศรี
๑๙/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายกฤษณะชัย มีอยู่
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๖๐/๑๔๕๓

นางสาวชวัลรัตน์ ปองผัด
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๖๐/๑๔๕๔

นายจำลอง ดวงเนตร
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๖๐/๑๔๕๕

นายวัลลภ มานักฆ้อง
๒๑/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๖๐/๑๔๕๖

เด็กชายจักรินทร์ หลำชาวนา
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายณัฐวัตร บุญช่วย
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายธนโชติ เชือบุญมี

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายธนิก อินอิม

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายวชิรวิทย์ สละริม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวชาวนา
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายทรงพล ราชวงษ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายปนพงศ์ สุขศรี
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายฤทธินันท์ แสงขาน
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายภูริ พรมมา
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงประภาศิริ เพชรล้อมทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงอุบลวรรณ หอมอ่อน
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงวชิราญาณ์ คำปลิว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ จันทร์สุริย์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายสมบูรณ์ สุรินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงนวมินทร์ วงศ์ลังกา
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายกฤษฎา จิตปญโญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายจิณณพัต เขียวอินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายนัฐพงค์ ไชยวงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงวรกานต์ มาเต
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายปรินทร กลับทวี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายพรเทพ แตงทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๗๘

เด็กหญิงไอร์ลดา แปวสูงเนิน
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๗๙

นายจิรศักดิ

์

เดียงขุนทด
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เพิงจันทร์

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายคมสัน คงแสงศักดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายโชค ทับกวาง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๘๓

เด็กชายบุญทวี ดาวเรือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายชัยรัฐ สิงหะ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายสิทธิโชค พัฒน์แก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายมนตรี หย่อมไธสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายภูวดล ออกใบ
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายธนพล วุ่นเฮง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายสรวิชญ์ พากเพียร
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายยุทธศักดิ

์

วงค์พิลัย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาฟองแดง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายวรเมธ เดชศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาฟองแดง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงศิรภัสสร สุขบัว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาฟองแดง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายชัยภัทร ด่อนวุ่น
๑๘/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาฟองแดง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๙๔

เด็กชายโชคชัย ดีขาว
๒๑/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาฟองแดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายธีรภาพ พรมขันตี
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาฟองแดง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายพิษณุ พร้อมเพรียง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาฟองแดง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายกฤษฎาวุฒิ พินัยรัมย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาฟองแดง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายปรเมษฐ์ ทองจันดา
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีแย้ม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงจริยา ติวิยัง

๑๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงวนัชพร วิรำพรรณ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๕๐๒ เด็กหญิงอัจฉราพรรณ
สุขบัว

๑๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายกิตติพงษ์ สอดกกผึง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๕๐๔
นางสาวกัญญารัตน์ อินปญญา

๒๑/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๕๐๕
นางสาวชลิดา แข่นจันทร์หลวง

๑๘/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๕๐๖
นางสาวนำฝน กันธุระ

๒๗/๐๒/๒๕๔๓ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๕๐๗
นายพลวัต ศรีนวลชัย

๒๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๕๐๘
นายวันฉัตร รัตนโค้น

๐๕/๐๕/๒๕๔๓ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงวริศรา ขำคล้าย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๖๖๐/๑๕๑๐
เด็กหญิงจันทร์ธิดา จานฉิมมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาลานข้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงวิภารัตน์ ศรีวิชัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาลานข้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อ้นสอน
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงเจนนิสา ปลัดเทศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายฏิณภพ สีแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงดาราวดี เถารักตระกุล
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงปภัสรา สนใจ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงปรกฟา กลินหอม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงมัณฑนา คลังประโคน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงวิศัลยา บัวเหมือน
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงอนิษา อินจันดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงอุบลรัตน์ รอดเจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๒๒

นางสาวชนัดดา บุญประสพ
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๒๓

นายเดชวีร์ โสภาเถร
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๒๔

นายสหวัฒน์ อินไหว
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๒๕

นายอภิศักดิ

์

หนูทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๒๖

นางสาวสุทธิดา หุมอาจ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๒๗

นางสาวอรญา ม่วงอำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๒๘

นายสุรวงค์ ภานุรักษ์
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๒๙

นายณัฐเดช บุญเกิด
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๕๓๐
นายณัฐพล บุญศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๓๑

นายไททกานต์ อินทรอัมพร
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๓๒

นางสาวณัฐวิภา สุขธิเวช
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๓๓

นางสาวนฤมล ตาลเลียง

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๓๔

นางสาวเบญจมาศ ภูมิอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๓๕

นายกิตติทัต แซ่ซ่ง
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงวรินทร ขำพัน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ เดชมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๓๘

นายภูวิศ แต้สุวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๓๙

นายสุรเกียรติ พัฒทวี
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายวัชรชัย สายนวลเวช

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๔๑

เด็กชายเรืองศักดิ

์

บุญลอย
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๔๒

นางสาวสุกัญญา แถวอุทุม
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๔๓

นางสาวชลลดา นุ่มมีชัย
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๔๔

นางสาวลลิตา บัวบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๔๕

นางสาวชุติมา คำฤทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๔๖

นางสาวนริศรา ศรีสวาท
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๔๗

นางสาวอุริสยา นุ่มมีชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๔๘

นางสาวสุวรา ทองหน่วง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๔๙

นางสาวจันทิมา หาญไชยภา
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงกมลกรกช ยศตุ้ย

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ขลุ่ยทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงธาราทิพย์ พรมงาม
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงเกวลิน ขันทองเฮ้า
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๕๔

เด็กหญิงอารยา ปญจรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปานจตุรัส

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๕๖

เด็กหญิงภัณฑิรา ศรีสาตร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสวิสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๖๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงพรไพลิน ทรัพย์เจริญ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๖๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงวิภาวี คณโทมุกด์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๖๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงสกุลรัตน์ เนียมฉิมพลี

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๖๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงพีรกานต์ จันทร์คีรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๖๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ คงปนนา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายณรงค์ สุขเกิด
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

สุขมามอญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายวริศ พรหมมา
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงจีรานันท์ วันศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงชนัญญา เปรอด
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงนรินทร อ้นสอน
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงปภัสสร อุ่นจันทร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงปยวดี ยะทา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงยุวดี โตมา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงแรกขวัญ บัวเหมือน
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงวรรณสมาน คุณเฉย

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๗๔

เด็กหญิงศศิธร แสงบุตรดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ แสงสุวรรณ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงอาทิตยา คำภู
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายฐิติพงศ์ ขำนาพึง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงพรธิตา แก้วมณี
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงภัทรวิมล โสนะชัย

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงวีนัส รอดกระต่าย

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงสุพิชญา เถือนเทียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงนิศาชล คำปอ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงอาทิตยา กึดทศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงณัฐวดี สิวอินทร์

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๘๕

นางสาวกิตติยาภา บัวประทุม
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๘๖

นางสาวฐิติกานต์ อุปนันท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๘๗

นางสาวณีรนุช เนตรชาวนา
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๘๘

นางสาวธุมวดี อินจัน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๘๙

นางสาวนงนภัส แก้วจินดาคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๙๐
นางสาวเบญจวรรณ วงษ์สอาด

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๙๑
นางสาวพลอยไพลิน พรหมสิงห์

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงภัทรธิดา สิงหลักษณ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๙๓

นางสาวภูริชญา โพธิรังสิยากร
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๙๔

นางสาววรฤทัย รอดทองดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงวริศรา สุทธิ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๙๖

นางสาวสิธาริณี เลือนชัยภูมิ

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๙๗

นายณัฐพงษ์ บุญคำกุล
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๙๘
นางสาวจันทราทิตย์ ญาติรวี

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๕๙๙

นางสาวณิชกมล รัฐอินทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๖ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๖๐๐
นางสาวรัตติญาพร โพธิปลัด

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๐๑
นางสาวอาภาพร อ่อนศรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๐๒
นางสาวกัลญากรณ์ สุขมามอญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๐๓
นางสาวเมธาวี สีละ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๐๔
นางสาวธนาพร จำปาแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๐๕
นายบูรพา ช้างบาง

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๐๖
นางสาวเพ็ญศิริ สุขทองสา

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๐๗
นายชยพล โคโรจวง

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๐๘
นางสาวธิติมา ขวัญเงิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๐๙
นางสาวเมธาวดี หมีดง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๑๐
นางสาวรักษิณา เนินเพิมพิสุทธิ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๑๑

นางสาวปวีณ์สุดา ยศคำแหง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๑๒

นางสาวอาภรณ์ แก่นโงน
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๑๓

นางสาววราลักษณ์ บางศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๑๔

นางสาวปาณิสรา มาอ่อน
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๑๕

นางสาวอัฎฐพร ชุ่มฟอง
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๑๖

นางสาวกรรณิการ์ บุญกว้าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๑๗

นางสาววชิราภรณ์ อุ่นไพร
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๑๘

นางสาวหิรัญญา บุญมาสาย
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๑๙

นางสาวอพิชญา ปุมนาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๒๐
นายธีระพัฒน์ ตาสี

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๒๑

นายอลงกรณ์ พงษ์สิงห์
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๒๒

นางสาวกุลิสรา สุดแก้ว
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๒๓

นางสาวเกสราพร สะอาดอ้น

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๒๔

นางสาวธวัลรัตน์ ขำช้าง
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๒๕

นางสาวปนัดดา จีนภักดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๒๖

นางสาวผกามาศ โสประดิษฐ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๒๗

นางสาวรัตติกาล สุทธิ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๒๘

นางสาววิภาวดี แก้วปองปก
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๒๙

นายวุฒิพงษ์ ปญญาประสิทธิ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๓๐
นายณัฐภัทร ขุนนาเมือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๓๑

นางสาวณัฐวรรณ เกิดดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๓๒

นางสาวนุสรา ม่วงปรีดา
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๓๓

นางสาวปวีณา วันทา
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๓๔

นางสาวปยฉัตร ทองติง

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๗ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๖๓๕

นางสาวมินทร์ธิรา หะฉิมมา
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๓๖

นางสาวเบญจรัตน์ แก้วปองปก
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๓๗

นางสาวเอมิกา สมศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๓๘

นางสาวมณีพร อุ่นพรม
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๓๙

นายนัฐพล อิมชม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๔๐
นางสาวพิมพ์นิภา

พราหมณ์สุวรรณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๔๑

นางสาวสุนิสา อินทร์เสือ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๔๒

นางสาวอารียา สีบุตรดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๔๓

นางสาวอิสริยา พุ่มไพจิตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๔๔

นางสาวนทีกานต์ จาดสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๔๕

นางสาวสุมินตรา ทานะอินทร์
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๔๖

นางสาวพัชราภา มันคง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๔๗

นายพิสิษฐ์ สีทัดแอ
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๔๘

นายวรพล แก้ววาว
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๔๙

นายศิวพันธ์ ชมมี
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๕๐
นางสาวกสิณา ม่วงศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๕๑

นางสาวตมิสา ศรีเครือแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๕๒

นางสาวนารา รอดเทศ
๐๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๕๓

นางสาวนิภาพร ฉิมมากรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๕๔

นางสาวพนิตนันท์ ทองสน
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๕๕

นางสาวพิชชาพร เงินคง
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๕๖

นางสาวอนัญญา นราเรือง
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๕๗

นางสาวอริสา พินิจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๕๘

นายคณิศร วงพิมเสน
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๕๙

นายสุชล ขำคง
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๖๐
นางสาวกันยาพร โสภาวาง

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๖๑

นางสาวพรพรรณ ตันตุลา
๑๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๖๒

นางสาวพิมพ์นิภา เมืองหลวงหน่าย
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๖๓

นางสาวรัชดาภรณ์ ทิมศรี
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๖๔

นางสาวกรรณิกา พรมรักษา
๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๖๕

นางสาวจิรภัทร คงปนนา
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๖๖

นางสาวนิศารัตน์ หมีดง
๑๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๖๗

นางสาวภัทรวดี สอนจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๖๘

นางสาวศศิธร มาพุก
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๖๙

นางสาวอภิญญา บุญภักดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๘ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๖๗๐
นายยศพนธ์ โถงโฉม

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๗๑

นางสาวพนัชพร สุขมามอญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๗๒

นางสาวพรดรุณ ขำนาพึง

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๗๓

นางสาวกมลวรรณ วันศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๗๔

นางสาวพิมพ์ญาดา พิมสุทธิ
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๗๕

นางสาวลักขณา ตาฉิมมา
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๗๖

นางสาวณัฐพร เกษมประศาสน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๗๗

นายชาคริต กามาพร
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๗๘

นายธนกร จันทร์มีเทศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๗๙

นางสาวสิริรัตน์ จุมปา
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๘๐
นางสาวธีรพร พรพรม

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๘๑

นางสาวพรชิตา พร้าโต
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๘๒

นายณัฐชนน แสงปญญา
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๘๓

นางสาวกัณณิกา แปรงล้วน
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๘๔

นางสาวชลดา อินเสือ
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๘๕

นางนันทวัน หนูกลำ
๐๔/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๘๖

นายภัทรพงษ์ หงษ์ทองมี
๐๔/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๘๗

นายสถิตย์ พัวพัน
๓๑/๐๘/๒๕๑๙

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงธนสรณ์ โสประดิษฐ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงธนัญญา สมศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายนิติพงษ์ พลขันธ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายนราธิป ศรีทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายรณชัช พัฒนภูวิเชียร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ ช้อนพร
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงวิยะดา เชือบุญมี

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงศภิสรา บัวเหมือน
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๖๙๖

เด็กชายธนกฤต ปนทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญไทย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สอนบุญมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายสหรัฐ บุญศรีมาตร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงกุลธิดา สีคำ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงนันทกานต์ กันพุทธ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ เย็นขัน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายศุภวิชญ์ น้อยอินวง

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายเสาร์ห้า กันเกียว

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๙ / ๕๗

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงเขมทิรา วงด่อน

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงจิรพรรณ ทวีผล

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงจุไรรัตน์ น้อยอินวงษ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ น้อยอินวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงธนัยพร สีคำ

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงอนัญญา สายจันมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงอภิญญา พิมพ์พา
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงอรุณรัตน์ วังนวล
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายสิทธิพงษ์ ปวนครบุรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๑๔

นายก้องภพ ยอดโค้น
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๑๕

นายธีรศักดิ

์

มาหลอด
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายพงศธรณ์ สุพรม
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๑๗

นายรัฐนันท์ สุขเง่า
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงเกษริน ชัยอินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๑๙

นางสาวนลินี วังนวล
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๒๐
นางสาวผกาวดี ยวนแห่ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๒๑

นายวีรชัย พิมแดง
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๒๒

นางสาวกานติมา อินแผง
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๒๓

นางสาวสุกิจตา แก้วสวย
๑๘/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๒๔

เด็กชายสุวิจักขณ์ จันทร์ดา
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงประภัสสร ศอยชัยภูมิ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงรัตษิณา แก้ววงหิว
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงกัลยา แก้วกองทรัพย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายปณณทัต เศษมี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ หิมโสภา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงบวรลักษณ์ ชูเขียว

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงสุภาวิณี ยอดเกตุ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงกุหลาบ สุขทุ่นฟุย
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา ข้าวกลาง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธงชัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงดารารัตน์ นันทะสิงห์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายศักดา ช้างบุญไทย
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายทวีโชค หมีดง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายทวีทรัพย์ หมีดง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายธนพงษ์ แซ่หลอ
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายสราวุธ ทองเทพ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายกิตติภณ บุญเชิดชู
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ ดวงตานนท์
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๔๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ สินเครือสวน
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายนรากร อินแผง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงผกามาศ มุ่งเครือกลาง
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงหรรษา มีแผ้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงกุลนัฐ คำอุ้ย
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงปราถนา จันทะคุณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงแก้วขวัญ กันต๊ะ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายธนกร ฉิมมากรม

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงปทมา กาใจตรง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงจิรนันท์ อุ่นไพร
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ท้าวจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงรุ่งไพลิน คชฤกษ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์ทรง
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงการะเกตุ ด้วงนาค
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงกนิษฐา สงแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๕๘

เด็กชายภูชนะ พร้าโต
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายนพัตพงษ์ อุ่นไพร
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายชนะภัย บัวประทุม

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

แก้วเกตุศรี
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายสิทธิวัฒน์ จีนภักดี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายอัมรินทร์ จิตต์ถนอม
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายณัฐดนัย อิมชม

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายภูเบศ ภาถีร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงนิลนภา อุ่นจันทร์
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงธนิตา บางศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จาดสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงจินุชนันท์ แจ่มโถง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงอนุสรา สุดแก้ว

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายนภภรส เมืองพระฝาง
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงสุพัตรา อ่อนกำมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงทิพย์วิมล สีตอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๗๗๔

เด็กหญิงชลธิชา โตมาก
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ วัดถำทองเจริญธรรม
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๗๗๕

นายสมัย สุมารุ
๑๖/๐๗/๒๕๑๒

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ มีแสง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ สมุติรัมย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ มาทำมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงลมิศตา เทียนงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงศิริวรรณ เข็มแดง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงสอยดาว จันทคูณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงธนภรณ์ ศรีพูล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญทิม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงปนัดดา ลับสาร
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงไพลิน พรมที
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๘๖

เด็กชายชนาภัทร แสงแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๘๗

เด็กชายณัฐวัตร โตมาก
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีหงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายอภิสร วงค์วิไล
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วุฒสิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงจิตตรา ขาวเอียม

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงนราเกตน์ บัวจอม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงศศิประภา พงษ์สัจจา
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายนันทพงศ์ คำวังจิก
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายเมธา จันทร์อ่อง
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๙๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คันสินธุ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงฐิติพร สำราญจิตร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงนภัสสร มุ่งพูนกลาง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงแพรวา สมปอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงรมิดา จูชาวนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายจิรวัฒน์ ใจกล้า

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายปริวัชร กูดน้อย

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายเอกภพ พฤกตาล

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงประภัสสร ทองคำ

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงพิชญาภา ศักดิบริบูรณ์

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงฟาพราว พลรบ

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงประภัสสร ยศปญญา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายภากร เสือครุฑ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายกิตติธัช จันทร์ขอม

๒๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๒ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงทิพปภา แพ่งคอลสาร

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ กิงแก้ว

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ตาลศิริ
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ คำวังจิก
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๑๔

เด็กชายณัฐกมล แก้วโผงเผง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงธนัชชา แสงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๑๖

เด็กหญิงสาริศา เกิดทาน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงกาณดาพร มีสอน
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงชญานิศ ใจเพ็ชร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงพลอยชมพู พรมแก้วต่อ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงวรรณศิริ พูลสุวรรณ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงวารุณี เกตุสิงห์สร้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๒๒

เด็กหญิงพรรณวษา ศรีวิไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๒๓

เด็กหญิงปรัชญาภา ปญญาคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายศิรวิทย์ พงศาปาน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๒๕

เด็กหญิงจินต์จุฑา ก้อนทองดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงณัฐพร สมณะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๒๗

เด็กหญิงนิกษา สระแก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงณัฐชา รอดเทียง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงศันสนีย์ แจ้แดง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงเจติยา จูมาพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงวรรัตน์ กรน้อย
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงลัลนา แจ้แดง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงณัฐจิรา พันธ์ทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงธนัญญา แถวบุญตา
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๓๕

เด็กชายนันธพงศ์ เพ็ชรคง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงชลลดา โพธิแสง

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงแพรวา แย้มโสภี
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงชฎาพร ทาสี
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงอภิชญา ทรัพย์ประเสริฐ
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายกฤษฎา งามแพง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายธนดล นรมานิตย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายธนพล สอนนอก
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายธนภัทร พุ่มปญญา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ วังกรานต์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๓ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงสุมินตรา แก้วประสงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงโชติกา พิศราจันทร์
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงสุทธิดา สีสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงภัทรธิดา อินทร์แพง
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงนัชชนันท์ พิมพิพฤกษ์

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายตะวัน ทัดทา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายสหชัย กลางแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงเกสรา มิดนอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายจิรวัฒน์ จันเพชร

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงอรณิชา สนใจ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปญญาคำ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายรพีพัฒน์ นันทเกิด
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายวิวัฒน์ โยกกะโทก

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๕๘

เด็กหญิงกิตติมา บาบุญ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงอัมราพร แพไธสง
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงจิรัชยา ดาดง

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงมาริษา แทนทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายพัชระพล ขุนทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงมิลตรา มากด่าน
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๖๔

เด็กชายทัดชัย น้อยจีน
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายนนท์นพัฒน์ เขียวเงิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๖๖

นางสาวสุกันยา คงปราบ
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๖๗

นายณัฐพล มณีกุล
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรนิมิต
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงสิริวิมล ภู่จิว

๋

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายกฤษดา ปนดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายณัฐชัย พิลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายดนัย คุณวงศ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายธนพล ชูเพ็ชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายวรายุส์ คำพาแก้ว
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๗๕

เด็กชายพรไพสิฐ จันดาหาร
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงภคพร ขันปอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายนภัทร พู่พุ่ม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายคมเพชร บุญแซมชู
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงนภัสสร สมพงศ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๔ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงกันยกร สมพงศ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงนิศา มีแสง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๘๒

เด็กชายฐิติพงษ์ คันธี
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงอาภัสรา โพธิหล้า

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๘๔

เด็กหญิงสุนิชา ศรีหอม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๘๕

เด็กหญิงศรีประไพ แก่นมณี

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๘๖

เด็กชายภิเศก ดิเรกผล
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงหยดเทียน กลินจันทร์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงชมัยพร ใยแก้ว
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๘๙

เด็กหญิงจารุนันท์ มันคง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงกัลยกร ขันธะขาละ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงอินธิรา โภคทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๙๒

เด็กชายจิณณวัตร แซ่เอียว
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๙๓

เด็กหญิงสุริชา ชัยเวหา
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายราชพฤกษ์ บุญศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงปนัดดา กล่อมประเสริฐ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๖๐/๑๘๙๖

เด็กชายสมรักษ์ ยีคิว

่ ้

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายธนเดช หนันแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ วงใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๖๐/๑๘๙๙

นางสาวจิราพร พ่วงสกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายจิรายุทธ เลือ่นฟา

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายจุฑาโมทร์ มารศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงทิชากร กุลธานี

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๙๐๓
นางสาวณัฐธิดา มะทา

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงนันธการต์ ลิสันเทียะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๙๐๕
นางสาวณัฐชนันท์ ศิริ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๙๐๖
นางสาวศิรินภา กบิลสิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๙๐๗
นางสาวเขมจิรา ศรีฟอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๙๐๘
นายสุเทพ ฤทธิสอน

์

๑๐/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายอานุภาพ หินนอก

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายภิวิชญ์ จันทร์เอียม

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๑๑

เด็กชายณัฐพร ศิริศิลป
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงกนกขวัญ คงเนียม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงอภิญญา มุกทัง

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงณัฐธิดาวดี บัวมาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๕ / ๕๗

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์สุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงโชติกา จรเจริญ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๑๗

เด็กชายบรรเจิด งามขำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงธวัลหทัย สาสอน
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายอนุรักษ์ จันทร์นาค
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงณัฐตาชา ทองสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๒๑

เด็กชายปราโมช มายิม

้

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงชุติมา มีแสง
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๖๐/๑๙๒๓

เด็กหญิงกรองทอง มันเพ็ง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๖๐/๑๙๒๔

เด็กหญิงศุภาวรรณ เชียงแสน
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๖๖๐/๑๙๒๕

นายธนพล ถินยอด

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
วัดศรีโสภณ  

พล ๓๖๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงภัทรพรรณ ลาสูง

๓๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
วัดศรีโสภณ  

พล ๓๖๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายวรวิช ลุ่มหล้า
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๖๐/๑๙๒๘

เด็กชายภูวเดช เฉลิมนรเศรษฐ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๖๐/๑๙๒๙

นางสาวนภัสวรรณ อินทร์มะตูม
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงนิพาดา สูงรุ่ง

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๖๐/๑๙๓๑

นายพิทักษ์ อินเอม
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๖๐/๑๙๓๒

นางสาววิชุดา ศิริบุตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๖๐/๑๙๓๓

นางสาวอรพรรณ ลุ่มหล้า
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๖๐/๑๙๓๔

เด็กหญิงภควดี บัวสิงห์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงต้นเดือน แสงบุดดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงพลอยไพริน ภารภิรมย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายสิทธิโชติ บุญเชิดชู
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายอนวัช มาลัย
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายโชคอนันต์ อินสิงห์ทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงปนัดดา หิมโสภา

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๔๑

นายธนพงษ์ ทาสีดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๔๒

นางสาวกนกพร หงษ์โต
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๔๓

นางสาวจิรารัตน์ สัจประวัติวงศ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๔๔

นายธนะกร มาฉิม
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๔๕

นายนัฐวุฒิ อ่อนด้วง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๔๖

นางสาวพฤกษา หิมโสภา
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๔๗

นายธนกฤต ฤทธิศักดิ

์ ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๔๘

นายปฏิเวธ สุทธิ
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๔๙

นายทักษิณ กันหาจร
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๖ / ๕๗

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๖๐/๑๙๕๐
นายพนม หุมห้อง

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๕๑

นายธีรภัทร คงปนนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงกฤติยา สุขเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงบุญฑริกา เกตุนอก
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงพรรัตน์ เธียรธรรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายอัครพงษ์ ไกรกลิน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ต๊กควรเฮง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๕๗

เด็กหญิงนิลาวัลย์ อินวอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๕๘

เด็กหญิงสุรีภรณ์ บุญรอด
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๕๙

นางสาวสุนิพพา ธรรมพิทักษ์ใจ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๖๐
นายธวัชชัย ศรีคง

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๖๑

นางสาวสรินญา มาตโค้ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๖๒

นายจักรกฤษณ์ พรมขำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๖๓

นายจักรกฤษณ์ สุดวังยาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๖๔

นายบุญยวัทน์ พุ่มอิม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๖๕

นางสาวจริญาภรณ์ ทิมทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๖๖

นายธีรวัฒน์ ดวงมณี
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๖๗

นางสาวสุมาลี สุ่มนาค
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๖๘

นางสาวฉัตรทิพย์ พูลเพิม

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๖๖๐/๑๙๖๙

นางสาวรัตน์ชนิดา อิมอ่อง

่

๐๗/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๗ / ๕๗
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