
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑๒,๖๘๘ คน ขาดสอบ ๒,๔๐๘ คน คงสอบ ๑๐,๒๘๐ คน สอบได้ ๙,๒๒๒ คน สอบตก ๑,๐๕๘ คน (๘๙.๗๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๐๐๑
เด็กหญิงพรรัตน์ ใจเทียง

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงชลลดา อุปละนาละ

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กหญิงกุลภัสสร์ นุสสะ

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงวารุมินท์ ยอดรัก

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ น้อยนวน

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายกริช -

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๐๐๐๗
นางสาวจิตตมาส อย่างคุณธรรม

๒๑/๐๔/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๐๘
นางสาวมยุรี พานสกุลดี

๑๓/๐๖/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๐๙
นางสาวปยะธิดา จาบเพ็ง

๐๗/๐๑/๒๕๔๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๑๐
นายรณกฤษ เฮือนมาวงศ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๑๑
นายธันยพงศ์ ฤทธิองอาจ

์

๐๓/๐๙/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๑๒
นายพล -

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๑๓
นายถาวร พิทักษ์ชาญชัย

๑๘/๐๑/๒๕๓๖

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๑๔
นายมนัส ชนชีวารัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๓๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๑๕
เด็กชายทีปกร ศรีสุข

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายนที บัวคำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงพลอยขวัญ อุทัยบุรมย์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงมลฑิฌา ธูปเงิน

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงสุกัญญา เพ็ชรหงษ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์มัน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงเพ็ญนภา เวียงอินทร์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายธนนันท์ กลางนภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายธนากร พรมศิริ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงนำเพชร สนนิม

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงพิมพ์นิภา สุขส้อย

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองแม้น

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงวรนุช เกตุเลียดใย

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงวัชราภรณ์ นิมอยู่

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงสุชานันท์ พรมชืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงสโรชา ราหุล

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายชาตรี ปติธรรม

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายสุกฤต จันทร์โต

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายไพรวัลย์ เทียนนาค

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดท่าดินแดง  

นว ๓๔๕๙/๐๐๓๔
นางพัชรีวรรณ พรหมจักร์

๒๗/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดหัวถนน วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงนาตาญา ศรีเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงพิยดา สุขแจ่ม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงลิลลี

่

พรมมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กรีสง่า

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงกชณัฐ วงศ์แก้วโพธิทอง

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงกนกพร ไกรนิตย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ซิมทิม

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายกมล ไชยแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายกรภัทร์ เทพแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายกรวิชญ์ ชัชชวลิตสกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายกรวิชญ์ ศรีนุช

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายกฤต สุดตะกู

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงกฤติญา วิมลวัชรกร

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธัญญมงคลชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายกันต์ชนก เผ่าม่วง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงกันยาวีร์ ตุ้มทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายกานตพงศ คำพีระ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงกานต์ธีรา อยู่รอด

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ยมรัตน์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายกิติภัทร กลินหอม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงกุลกัญญา พันธุ์วรรธนะสิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายจตุพร คุณประสาท

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายจัสธิญส์ ฉัตรไพศาลกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงจิดาภา ขันแก้ว

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงจิดาภา สุมังคละ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงจิดาภา เร่งแสวง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงจิตรลดา ฟองเอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายจิรภัทร หอมรืน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงจิราวรรณ เพือวงษ์

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กชายชนนท์ มะยมทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงชนิกานต์ จันทรบุศย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงชลิตา ชืนพันธุ์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงชลิตา สุขทนต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงชัญญพัชร์ โชคเกียรติสกุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงฑิตฐิตา วงษ์นิม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงณปภัส เฟองทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงณภัชนันท์ ปรีชาญาณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงณภัทธ แถมสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ยาสา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายณัชพล นิติธรรม

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายณัชศภัทร ศรีเพ็ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สวรรค์คณากร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา เมธีวรฉัตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงณัฐกมล กลินเจริญ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงณัฐกมล สุขเทพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายณัฐชนนท์ ปยะทัศน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายธนธาดา บำรุงเกียรติ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายธนบดี เสือเขียว

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายธนพนธ์ สถิตานุชิต

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงธนภินันท์ พัสสร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายธนภูมิ มาประสพ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงธนวดี กลำฉำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายธนัช พุ่มเกิด

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายธนาธิป จีระพร

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงธนิษฐา สุขโกษา

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายธนโชติ วิจิตรสาระวงศ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงธวัลพร เทพบุตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงธัญชนก สร้อยจู

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงธัญวลัย นามวิเศษ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายธีธัช จิตรขุนทด

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงธีมาพร คันธัพ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายธีรกานต์ แว่นแก้ว

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายธีรภัทร ชูหนู

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายธีรภัทร อินทมาตร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายธีรภาพ ทรัพย์แก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายธีวสุ คุ้มพร้อม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กชายนพกร ฉัตรารักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายนพดล สายภักดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ เทียมไพรวัลย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงนภาภรณ์ อินทร์หวาน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงนรากรณ์ อยู่พุ่ม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายนราวิชญ์ มิงมิตรมี

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงนรีพิศุทธิ

์

ทรัพย์มูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงนฤมล ศักดิเพชร

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงนฤมล เลิศพิทักษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงนลินนิภา ปานพรม

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๑๒
เด็กชายนะโม ยศสมบัติ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๑๓
เด็กชายนันทวัฒน์ เปยมรอด

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงนันท์นภัส บริบูรณ์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๑๕
เด็กหญิงนาขวัญ เอียมศรีรักษ์

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๑๖
เด็กชายนาธี เพ็ชรสาริกิจ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๑๗
เด็กหญิงนาราภัทร โสตธิมัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๑๘
เด็กหญิงนิชาภา จิตตมานนท์กุล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๑๙
เด็กชายนิพิษฐพล ด้วงกลัด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายบัญญวัต วิไชยวงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๒๑
เด็กหญิงบัณฑิตา จุฑาเทพ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงบัณทิตา บุญรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๒๓
เด็กหญิงบุญญาภา กล้ากสิกรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๒๔
เด็กหญิงบุณยกร ทองเลิศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายปฐพล ศักดิสกุลชาญ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๒๖
เด็กชายปฐวีร์ กลินเจริญ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๒๗
เด็กหญิงปทิตตา ปรางโท้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๒๘
เด็กชายปพนวิช พินิจกิจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงปภาณัฏฐ์ ยอดหงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงปภาวริณ จันทร์ทับ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายปยุต สีดา

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายประดิษฐ์ ยิมละมัย

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายปราชญา ยันยงค์

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายปรินทร์ พงศ์พลไพรวัน

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๓๕
เด็กหญิงปรีญา ภักดีกลาง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๓๖
เด็กชายปญจพล คล้ายสมมุติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายปญญพนต์ งามสอาด

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงปณฑารีย์ บำรุง

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงปณฑารีย์ ผะอบทิพย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงปณฑิตา หรังอุทก

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๔๑
เด็กชายปณณวัชร์ เชเดช

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายปาณัสม์ เกียรติโชคชัยกุล

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงปาณิศา รักษากลิน

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๔๔
เด็กหญิงปาลิตา ยอดนิล

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๔๕
เด็กหญิงปยนุช แสงสร้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กชายปติภัทร ณัฐวงค์ศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงปุณญิศา ศุภเอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงปุณยวีร์ เวชสิทธิพงษ์

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กหญิงผกามาศ เกตุปลี

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงผาณิตนิภา อนุศักดิ

์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๕๑
เด็กชายพงศธร มณีลำ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายพงษ์กร พวงนิล

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายพงษ์พิสิฏฐ์ ระมังทอง

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๕๔
เด็กชายพชรพล เดชจบ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๕๕
เด็กหญิงพรนัชชา ดารุณิกร

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงพรประภา แถมสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายพรรษกร เขม้นเขตวิทย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายพระคุณ สมานศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายพศิน เพ็ญเลิศ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายพสิษฐ์ อัศวสกุลศร

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงพอฤทัย ทองนิล

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๖๒
เด็กหญิงพัชพร ประชาสรรเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรมจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๖๔
เด็กหญิงพิชชาภา ชมชาติ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๑๖๕
เด็กหญิงพิชชาภา ดีนุช

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๖๖
เด็กหญิงพิชญา โพธิอ่อง

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๖๗
เด็กหญิงพิชญาภา พุกทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๖๘
เด็กหญิงพิชญาภา ศิริโสม

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๖๙
เด็กหญิงพิชญาภา เอียงผาสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงพิณญาดา หัวดง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๗๑
เด็กชายพิทักษ์ พาสุทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงพิมพ์บุญ เมณฑ์กูล

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๗๓
เด็กหญิงพิมพ์ภัทร ปกเกษ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๗๔
เด็กหญิงพิมพ์ลดา ปนทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๗๕
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร เข็มเลิศ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงพิรดา ภักดีรัตน์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๗๗
เด็กชายพิษณุพร หมืนหาญชุมพล

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๗๘
เด็กชายภคพล วันจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายภคพล แนบเนียน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กชายภควัต ภูษาทอง

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๘๑
เด็กชายภควัต แสนทวีสุข

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายภัทรดนัย แจ้งกระจ่าง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงภัทรธิดา จงประเสริฐ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายภัทรพงศ์ กงบังเกิด

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๘๕
เด็กชายภัทรพงศ์ คำคม

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๘๖
เด็กชายภัทรพล เพ็งสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๘๗
เด็กชายภานุรุจ สังข์คำชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายภานุวิชญ์ โรจน์บุญถึง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงภาวิดา ขวัญใจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายภูพิรัฐ อัครพงศ์พิชญา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงภูริชญา ศรีพูล

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายภูริพัฒน์ ชูเฉลิม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายภูริภัสสร์ มากซุง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายภูรีณัฐ จุ่นน้อย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายภูฤทธิ

์

ภู่เหลือ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายภูวนัตถ์ มาเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายภูวภัสสร์ แสงแก้ว

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายภูษิต ศาสตร์ศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายมนต์มนัส เจริญจิตร

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงมานิตา โสภี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงมีณคณา อุดมสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงมีนา อุไรกุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายรณกร คำนึงชาติ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายรณกฤต บุญอินทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายรณชัย อ่อนสอาด

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงรภัสสา นพศิระ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงรวิสรา สุริต

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงรวิสุดา เลิศลักษมีพันธ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายรัชชาพงษ์ แก้วมณี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายรัชพล อิมเต็ม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายรัฐภูมิ ฤทธิเต็ม

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กชายรัตนกร พูลถม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงรัตนากร นิยมพงษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๑๔
เด็กหญิงรัตนากร วิสิทธิพานิช

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายรัตนโรจน์ ภัทรเมธาสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๑๖
เด็กหญิงลภัสรา เทียนทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายวชิรวิชญ์ งามพาณิชยกิจ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๑๘
เด็กชายวรธันย์ พิณพาทย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๑๙
เด็กหญิงวรรณชนก ทับทิมทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงวรรณดี กลมกล่อม

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงวรรณวิษา ยิงยงธวัช

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๒๒
เด็กหญิงวรรธมน มีโชค

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงวรัญญา ล้อมวลีรักษ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๒๔
เด็กหญิงวรันธร มีมุข

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๒๕
เด็กชายวรินทร จันทร์สมบัติ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงวรินทร์ฤดี วัชรีพงศ์ภักดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๒๗
เด็กชายวริษฐ์ อินทรีย์วงศ์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายวรเทพ พุฒจรูญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๒๙
เด็กชายวรเมธ เอียมน้อย

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายวศิน อนันตรักษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๓๑
เด็กชายวศินบดินทร์ โพธิศรี

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๓๒
เด็กหญิงวสุกาญจน์ เณรตาก้อง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายวิชชาบูรณ์ ไกรยสวน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๓๔
เด็กหญิงวิมลสิริ พึงครุธ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๒๓๕
เด็กชายวีรภัทร จันทร์วิถี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๓๖
เด็กชายวีรศรุต พลอยศรี

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงศจารีย์ ดอกบัว

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๓๘
เด็กชายศภกิตติ

์

เตชสิทธิผลิน

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๓๙
เด็กหญิงศรัณยาภัทร มัชบัญดิษ

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายศรัณย์ แม้นเขียว

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงศรัณย์พร นิลดี

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงศรุตา ครุฑเผือก

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงศศิการณ์ เปลืองเปรมกิจ

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๔๔
เด็กชายศศิศ พินิจเกสร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เรือนจรัสศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีภาพ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๔๗
เด็กชายศิวกร มีเพ็ชร

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายศิวกร สืบทายาท

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายศิวกร โพธิสฤษดิ

์ ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงศุพิชญา น้อยนาช

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๕๑
เด็กชายศุภกร สารีพุฒ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๕๒
เด็กชายศุภกานต์ เตชสิทธิพลิน

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายศุภณัช สุพรรณสาร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๕๔
เด็กชายศุภณัฐ ภัทรพงศ์บัณฑิต

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๕๕
เด็กชายศุภรวิชญ์ ท่านมุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๕๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ฟุงสุข

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๕๗
เด็กชายสรวิศ คงแสนคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงสริยา ปรีชาจารย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๕๙
เด็กหญิงสาริศา หาทรัพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงสาลิตา ทรัพย์รวงทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๖๑
เด็กชายสิทธิพล แปนขอม

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๖๒
เด็กชายสิรภพ ผาสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๖๓
เด็กชายสิริพงศ์ พงษ์พัฒนะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๖๔
เด็กหญิงสิริลักษณ์ มาระโว

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๖๕
เด็กชายสิริศักดิ

์

แถวสุวรรณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๖๖
เด็กหญิงสิรีธร พรมโคตร

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๖๗
เด็กชายสุกิจจ์ ทัสจันทร์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๖๘
เด็กชายสุกิจา สุขประเสริฐ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงสุขพิชญาย์ ชาติสุทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงสุชานันท์ วิรุฬหเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๗๑
เด็กหญิงสุตาภัทร

จิโรภาสบุญพัฒน์
๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๗๒
เด็กหญิงสุตาภัทร มาลัยมาตร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๗๓
เด็กหญิงสุธาสินี ภักดีจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๗๔
เด็กหญิงสุพิชญา พฤกษมาศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๗๕
เด็กชายสุภัช ภู่โทสนธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๗๖
เด็กหญิงสุภัสสรา ปอตระกูล

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๗๗
เด็กชายสุรชาติ บุญตา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๗๘
เด็กชายสุรชานนท์ ทองเกลียง

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๗๙
เด็กหญิงสุรวิภา มังงาม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงสุรัญชนา ปนนาค

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๘๑
เด็กหญิงสุรีย์พร มาสง่า

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๘๒
เด็กหญิงหทัยพัชร์ วจีสัจจะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๘๓
เด็กชายอชิระ ชืนวัฒนา

่

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๘๔
เด็กชายอดิศร ตรีสินธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๘๕
เด็กชายอดิศักดิ

์

ปฏิสนธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๘๖
เด็กชายอติกันต์ นาคปลัด

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายอธิธัช สุทธิ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๘๘
เด็กหญิงอภัสรา วงศ์ปราชญ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มะลาวาสน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงอมลณัฐ บุญยะวิโรจน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๙๑
เด็กชายอรรถพล พิชัยเชิด

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๙๒
เด็กหญิงอริสา วงศ์กระจ่าง

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๙๓
เด็กหญิงอักษราภัค จินตะกสิกรรม

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงอาทิตยาพร คำแก้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงอารีรัตน์ โชชัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๙๖
เด็กหญิงอินทิรา อินทร์ชู

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๙๗
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ โตติยะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายเกษมพล ยังดำรงค์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๒๙๙
เด็กชายเกียรติภูมิ บานเพียร

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๐๐ เด็กหญิงเฌอกาญจน์ โพธิพิทักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายเดชพงษ์ เดชตุลา

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายเดชาวัฒน์ วงษ์ลอย

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายเตวิช สิงหะ

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายเนรมิตร คำพร

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงเปมิกา วงษ์คำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายเปนเอก สุนทรเลขา

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงเพชรรตี ปวุตตานนท์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญมา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงแพรชมพู รัตนวราหะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายโยธิน ลักษณาการ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๑๑
เด็กชายไกรวิชญ์ มันจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๑๒
เด็กชายกรวีร์ ถนอมเผ่า

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ห่านสุวรรณกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กชายกิตติคุณ ปญญาไหว

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๑๕
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ทิวงค์ษา

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๑๖
เด็กชายก้องภพ โนนจุ้ย

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายจักรพงษ์ เวทย์จรัส

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๑๘
เด็กหญิงจิดาภา พรพานิช

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายจิรายุ เจียนิวัตต์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงชฎาภัทร์ ร่มโพธิทอง

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายชนาธิป จันทร์เทศ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๒๒
เด็กหญิงชนิฎาภา ยมจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายณภัทร อินชูพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๒๔
เด็กหญิงณัชชา สีนาราช

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายณัฐกมล สกุลไกรสร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายณัฐชนน วุทธพันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายณัฐปกรณ์ พุกสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายธนกฤต น้อยลา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายธนดล ถาวรพิบูลย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงธนพร ชลานันต์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายธนวัตน์ เงินดิเรก

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายธนาภัสสร์ กุลนาดา

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๓๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ แก้วทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายธีรวัฒน์ เหมืองหม้อ

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายนพวุฒิ วงศ์แพทย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๓๖
เด็กหญิงนรัญญณัฏฐ์ พิมมล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๓๗
เด็กหญิงนรินทร์พร สุนทร

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๓๘
เด็กหญิงนริศรา เพ็ชรอาหลำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายบุณยพัฒน์ พึงน้อย

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงบุณยวีร์ แจ้งนิล

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายปรินฉัตร เกตุนวม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายปริวัฒน์ เหล็งพัง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๔๓
เด็กหญิงปาณิดา สุทธิวรวิทย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๔๔
เด็กหญิงปุณณภา

ชอยประเสริฐนภา ๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายพงศธร เดชพงค์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กชายพงศภัค เกตุเดชา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายพชรพล สาระมูล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงพรชนก สุขารมณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๔๙
เด็กหญิงพัชรพร พวงมาลัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายพันธนะ เพชรสัมฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๕๑
เด็กชายพิชุตม์

นุกูลอุดมพานิชย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๕๒
เด็กชายพิรชัช เทียมทัน

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๕๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ พนมเวช

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๕๔
เด็กชายภูนภ เลิศมณีสกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงภูไท โภควิริยะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๕๖
เด็กชายลภณ มณีรัตน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงวรรณกนก พูลเกษม

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๕๘
เด็กชายวรรณพจ สมควร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงวัชริน อินภู่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงวิภา แก้วขาว

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๖๑
เด็กชายศิลปศรุต ก้อนทอง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๖๒
เด็กชายสรทัศน์ บุญให้

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กชายสิทธิพร พรมเพียร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๖๔
เด็กชายสิริเชษฐ์ สุภาผล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงสุประวีณ์ ภู่ระหงษ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงสุภัสสร ศรีทองทรัพย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๖๗
เด็กชายสุวพิชญ์ โตตะเภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๖๘
เด็กชายอภิลักษณ์ แก้ววงษา

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงเกตา ไตรเดชาพงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงเกียรติยุทธ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๗๑
เด็กชายเตชินท์ ศิรินทวงษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงเนตรชนก หล่อทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงเมลดา อภิชาติ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๗๔
เด็กชายไอศูรย์ อังประภาพรชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงจันทนา บุตตะโยธี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พูลเขตกัน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๗๗
เด็กชายนพกร รานอก

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงนภาพร บุญนาค

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงนำฟา โสภาพินิจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงปริศนา แทนสิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงปยดา ธิโนชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงปยะธิดา เทียนนุช

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๘๓
เด็กชายวายุ คงคุ้ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๘๔
เด็กหญิงเสาวรส เงินกลม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายธีรเดช นามวิชา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายปณชัย พรหมชาติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายชนะชน แจ้งอิม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๘๘
เด็กหญิงอนิสา คำสนอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายสุทธิโชค พิลึก

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงกชพร เตชะดิษย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๙๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทร์ทุ่งใหญ่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๙๒
เด็กชายชัยภัทร แก้วหาญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๙๓
เด็กชายณัฐกิตติ

์

อินทร์มี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๙๔
เด็กชายณัฐวัตร วัฒนสมบัติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๙๕
เด็กชายดนัย อำทอง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงธัญญาเรศ ปานกรด

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายนนทชัย สุวรรณเกษม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๙๘
เด็กหญิงนุชจนา คชสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๓๙๙
เด็กชายปรัชญา ใจตรง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายรัฐภูมิ นิมฟก

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงสวรินทร์ แก้วรัตน์

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงอาทิตยา จันทร์กระจ่าง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงนภาพร ศรีวรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายพีรพงษ์ ยังฉิม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงอัยลดา สุนันสา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายเจษฏาภรณ์ เมณฑ์กูล

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายณัฐดนัย กุเร็น

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงปรารถนา เกิดแก่น

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงพรชนัน โพธิเรือง

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๔๑๐
นายวรัญู ฤทธิเดช

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายกรกฎ อรุณน้อย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๑๒
เด็กหญิงกรนันท์ พูลเขตกิจ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวเทศ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๑๔
เด็กชายคมกฤช ไกกาศ

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๑๕
เด็กชายธนภูมิ อรุณน้อย

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๑๖
เด็กชายธีรพัฒ สังข์เดช

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๑๗
เด็กชายธีรภัทร์ สามล

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๑๘
เด็กหญิงนริศรา อุณหันต์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายบุญยฤทธิ

์

สีสอด

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ไกกาศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๒๑
เด็กชายรพีภัทร ฤกษ์เวรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายสนธิ จุลพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๒๓
เด็กชายสาธิต จุลพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงสิริขวัญ เมณฑ์กูล

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงอชิรญา พูลเขตร์กิจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงโสภิตตรา

พักตรพันธานนท์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พยัคฆา

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ภู่ระหงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายณรงเดช ประวัติโต

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายธนากร เกษสุวงศ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๓๑
เด็กชายนราวิชญ์ แพงเพชร

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ภู่ระหงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภาชนะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงภัทรธิดา นำใจดี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๓๕
เด็กชายรวงข้าว ลำมะหิต

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๓๖
เด็กชายอิศรา คันศร

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายกฤษดา บัวผัน

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ม่วงแจ้ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๓๙
เด็กชายพรรณพัชร หิริโอ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ ขำเส็ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงพนมพร อ่อนหล้า

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงพรนภา ศรีราจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงวรรณศา พุ่มไม้หอม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงสาวิตรี พูลเพิม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงสุจิตรา มาสีปา

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายไตรรัตน์ มีมุข

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๕๙/๐๔๔๗
นางสาวขนิษฐา เกิดมาก

๑๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๔๘
นางสาวอาทิตยา เงินประมวล

๐๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๔๙
นายอนุวัฒน์ ปนพรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๕๐
นางสาวณัฐชา สุขขุม

๒๒/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๕๑
เด็กชายตฤณภพ พนมเวช

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๕๒
เด็กชายบรรชา ทองพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายกฤษฎา กลินจันทร์

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายวิทยา แตงอร่าม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๕๕
เด็กชายนิทัด ทาม้าดี

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๕๖
เด็กชายภัทรพล แซ่อัง

๊

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายปฏิภาณ เชือไทย

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายสุภวัทน์ เลียงรักษา

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๕๙
เด็กชายวัชรินทร์ พรหมโพธิศรี

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายธีรภัทร อ่างแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญวัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๖๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีผล
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๖๓
เด็กชายเฉลิมชัย วรรณวิลัย

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๖๔
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วมณีโชติ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๖๕
เด็กชายมงคล จีนเขียว

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายศักดา วงศ์สุคติเวช

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๖๗
เด็กหญิงขวัญฤทัย เปยมมูล

๒๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงจันฑิมา แก้วโต

๑๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงพิมพ์มาตา อึงภัทรศิลป

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงชุตินันท์ อินทวงศ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๗๑
เด็กหญิงจันทร์ธิมา เนือขาว

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงสิรินทรา อินทรังษี

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ หมืนไว

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงธัญทิพย์ รุ่งจิราภิรัตน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๗๕
เด็กหญิงเนตรนภา มาสิงห์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงทิพวรรณ ทนวนรัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันถาวร

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงกฤตธีรา จันทร์เกิด

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงอรพินท์ พวงนาค

๑๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงประภาพร นิมนวล

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๘๑
เด็กหญิงสุพิชญา รักพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๘๒
เด็กหญิงปทมาวรรณ ฉัตรยุทธนา

๒๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๘๓
เด็กหญิงจิรนันท์ แก้วเกิด

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงนิธิวดี นาคดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ผิวอ่อนดี

๐๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงอัญชิสา กับเกิด

๑๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๘๗
เด็กหญิงสุพัตรา รุ่งเรือง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงชลลดา สิงห์ทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงธัญชนก แก้วเขียว

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงศรณ์สวรรค์ วงษ์สอาด

๑๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๙๑
เด็กหญิงณัชชา แก้วสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๙๒
เด็กหญิงปาลิตา ทองดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๙๓
เด็กหญิงพรนภา มันต่าย

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ หิมพานต์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงกาญจนา พิทยาพงษ์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงชลธิชา ภาษี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๙๗
เด็กหญิงเจนจิรา ขุนศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงจารุวรรณ บัญญัติศิลป

๒๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงมนัสชนก สิงหา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงมณธิชา ธงชัย

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงศศิธร แสงเส้น

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงอาทิตยา เปลียนบำรุง

่

๒๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายศิวัฒน์ มาดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายวลัญญ์ชัย กองแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงแพรวไพลิน เมืองภักดี

๑๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงชนากานต์ น้อยพ่วง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงนพรัตน์ อินทรโสภา

๑๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงวาสนา หมอนทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงกชมน กุลถวายพร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงกนลรัตน์ ดีสารพรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงกมลวรรณ ช่อมะกอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายกรวิชญ์ พิบูรณ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายกรวีร์ วัฒนายุ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงกริญฑมาตร อาจสามารถ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕ / ๒๖๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายกฤตภาส เดชาธรรมวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายกฤติธัช ศรีสิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๑๗
เด็กชายกฤษณ์พสิษฐ์ แก้ววิเชียร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายกษมา ทุยตระกูล

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๑๙
เด็กชายกษิพงศ์ ดาวงาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กชายกษิภูมิ ดาวงาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๒๑
เด็กหญิงกัญญพัชร กวยรักษา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศิริวังไชย

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พุกสอน

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายกันตพิชญ์ บำรุงศรี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๒๕
เด็กชายกันตภณ ชูเฉลิม

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ เต็มปยพล

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๒๗
เด็กหญิงกันทลัส นิทัศน์สันติคุณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงกานติมา วงษ์วิชาวัฒนา

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๒๙
เด็กชายกิตติคมน์ ศรีเรืองพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กชายกิตติภณ ตรงตระกูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๓๑
เด็กชายกิตติวินท์ พรรณเชษฐ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๓๒
เด็กหญิงขวัญกมล โลหะศิริภากรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงขวัญชนก มีเสือทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๓๔
เด็กชายคณรมย์ วิชนี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงคุณัญญา เขตรวิทย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงจารุภัทร แดงวงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงจิณัฐตา ทองถาวรวงศ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๓๘
เด็กหญิงจิดาภา กุลฉัตรศิริ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงจิรัชญา โมราสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงจิราพร พากเพียร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงชนิภา ศรีบุญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงชนิษฎา เตชาพิสุทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๔๓
เด็กหญิงชนิษฐา สุระมาตย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๔๔
เด็กหญิงชมพูนุท โสมภีร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๔๕
เด็กชายชลสิทธิ

์

ตีระศิริพงษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๔๖
เด็กชายชวภัทร ไตรทิพชาติสกุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ กระจา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงชัญญาภัค สุนทรนิพัทธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ ศิริทัพ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กิตติอาภรณ์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๕๑
เด็กหญิงญาสุมินทร์ เทพสิงห์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๕๒
เด็กหญิงฐิติพร คงรักษา

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ยุทธิกิจสถาพร

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงฐิติวรดา คำเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๕๕
เด็กชายณกรณ์ ตังประภาพร

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงณภัทร ทองศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายณภัทร สินจินดาวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงณัชชา ทิวันทา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงณัชชารีย์

ไชยภัทรเจริญวุฒิ ๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายณัฏฐกร สมรเขตกิจ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงณัฏฐกัญญา อ่อนสด

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา รอดเทียน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กชายณัฏฐ์ หมายชมภู

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๖๔
เด็กชายณัฐกรณ์ งามตะคุ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงณัฐชยา วิจันทมุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงณัฐชยาพร ณัฐชลิตพงศ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๖๗
เด็กชายณัฐดนัยภัทร์ อุทัยมงคล

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ยุทธนาระวีศักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๖๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ เพชรอ้อน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายณัฐพร สุพรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๗๑
เด็กหญิงณัฐริกา เมทา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงณัฐวรัญญา ฐิตินันทิวัฒน์

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงณิชนันท์ อ่องยิม

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๗๔
เด็กหญิงณิชมน รุดทองจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงณิชาดา ปานทรัพย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๗๖
เด็กชายดลธฤต ดูเบย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงดลธิยา ผานาค

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๗๘
เด็กชายตรัยเทพ ดาวฤกษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๗๙
เด็กชายทราทิตย์ ศรีอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงทัศนันท์ นิลเศษ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายธนบดี ศรีสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๘๒
เด็กหญิงธนภรณ์ จันทรวรชาต

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงธนวรรณ เชียวธัญญกิจ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๘๔
เด็กชายธนากร จินดาศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๕๘๕
เด็กชายธนาเดช บุญมีรอด

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๘๖
เด็กชายธรรมรัตน หัสคุณ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายธราธร โอชารส

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายธัชชัย เสาวภาคย์ภูษิต

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงธัญชนก อัมภาราม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๙๐ เด็กหญิงธัญญาวรรณ เกิดหาญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๙๑
เด็กหญิงธิชากร พบประเสริฐ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๙๒
เด็กชายธีระพันธุ์ พันธุ์วรรธนะสิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๙๓
เด็กชายธีร์ธวัช เสวกงาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๙๔
เด็กชายนภัส กาญจนดุษฎี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงนภัสกร บุญมี

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายนภัสกร อ่อนโนน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ จันทร์กระจ่าง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กชายนรภัทร จันทะวงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงนัชชา การะภักดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงนัชชา พุคยาภรณ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงนัทธมน แสงสร้อย

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงนันตรา อินทร์น้อย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญเชิด

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงนัสมนต์ ผิวรัตนกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงนิรชา เตียะเพชร

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายนิสสรณ์ จันทร์เคน

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงปณพร แปนแก้ว

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงปนัดดา ชัชวาลานนท์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงปภาธัช ม่วงสุข

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงปราณปริยา ดิษสละ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๑๑
เด็กชายปวริศ ศรฤทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๑๒
เด็กชายปวริศร์ จันทรังสีวรกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงปวีณา ทับโต

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๑๔
เด็กชายปวีร์ ปรีกลาง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๑๕
เด็กหญิงปณชญา แสงศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงปณฑารีย์ โพธิอ่อง

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายปณณพัฒน์ สมะถะธัญกรณ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๑๘
เด็กชายปณณวัฒน์ หวังวิศิษฎ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงปาณิสรา ศรีสุเทพ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงปานวาด แสงดารา

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๒๑
เด็กชายปานเทพ ศรีวงศ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๒๒
เด็กชายปยวุฒิ บุญเจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายพงศกร โยโคเซกิ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายพงศภัค พิทักษ์ทิม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายพงศภัค สังวรศิลป

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กชายพงศภัค เมืองคำ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายพงศ์พล ดลยวัฒนา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๒๘
เด็กชายพชรพล จิตตาพินิจมาศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงพรรณพนัช นิลสนธิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงพรสวรรค์ ลิมประสงค์

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงพรไพลิน กิจโสภณไพศาล

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงพัฒนาวดี ม่วงไม้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๓๓
เด็กชายพัทธดนย์ เกษวิริยะการ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๓๔
เด็กชายพัสกร วินิจชัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายพาทิศ สุภาตา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงพิชชาพร น้อยสุข

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงพิชญาภา วงษาเวียง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงพิชญาภา เดชศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงพิชามญชุ์ วงษ์ดาว

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เกิดทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงพิมพกานต์ ทองดอนเปลียน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หมืนหาญชุมพล

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๔๔
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ บงบุตร

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ศีล ถิรจัตุนที

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๔๖
เด็กหญิงพิมลพรรณ ธัญญดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๔๗
เด็กหญิงพีชาณิกา สุราภา

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๔๘
เด็กชายพีรวัส ศรีตะลหฤทัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ กุนาง

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงภรภัทร เทียนชอ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงภวิตรี ศิริอุยานนท์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงภัคจิรา อุฬารรักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงภิญญมาศ สังสิทธยากร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีแจ่ม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กชายภูดิศ อินทรประสาท

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๕๖
เด็กชายภูริ พวงรำ

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๕๗
เด็กชายภูรินทร์ ลิวเจริญศักดิกูล

่ ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๕๘
เด็กชายภูรินท์ ม่วงศรีเมืองดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๕๙
เด็กชายภูริพัฒน์ พรมชาติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงภูวธีตา อิทธิพานิชพงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงมณฑานาถ เอืออำไพ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงมาตา จันทร์ศิริ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๖๓
เด็กหญิงมิริณฑ์ แก้วบัณฑิต

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๖๔
เด็กชายรพีกร กาวิลเครือ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงรักษิณา พิริยะศักดิจินดา

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายรัชชานนท์ มีนาภา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงรัตติกาล เดชะปยะมิตร

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงริญญาภัทร์ สุขแจ่ม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๖๙
เด็กหญิงฤาภาวดี ฤกษ์เย็น

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงลภัสรดา ดวงตาทิพย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๗๑
เด็กหญิงลลิตภัทร ทาทิพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๗๒
เด็กหญิงลลิลทิพย์ เชยวัดเกาะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๗๓
เด็กหญิงวจัสสตา คงโต

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายวณัฐ ศรีฟา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๗๕
เด็กหญิงวรรณวิสา ประสิทธิเขตกิจ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๗๖
เด็กหญิงวรัชญา จันต๊ะนาเขตร

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๗๗
เด็กหญิงวรัญญา คำเอก

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายวสันต์ ว่องธัญกิจ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงวาสิริ ไหววิจิตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงวิภานันท์ ปพูน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงวิรัลพัชร ปนสุรินทร์

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายวิศาล กิตติสาเรศ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงศตพร ชมชืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายศรัญ โชคลาภานันท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายศรัณย์ภัค ชูกร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๘๖
เด็กหญิงศศิกานต์ มณีโชติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงศศิวิมล เทียนทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๘๘
เด็กหญิงศิรภัสสร พัสสร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๘๙
เด็กชายศิรสิทธิ

์

วงษ์ซีวะสกุล
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายศิวกร กลำสามเรือน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๙๑
เด็กชายศุภณัฐ ภูริปญญาคุณ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๙๒
เด็กชายศุภวิชญ์ รัศมีบรรพตกุล

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายศุภสัณห์ อัจฉริยวรพงศ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงศุภารมย์ อินทเรืองศร

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงศุภิสรา พึงเจียม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายศุภโชค เลิศลำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายสพล ไม้สนธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงสมิตานัน พันธุ์วิทยากูล

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายสิงหภูมิ หนูพุ่ม

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงสิตานัน ใจจักร์ธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายสิรภพ จันทร์เกษมสัตย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงสิริกร คงสินธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงสิริกร สังกา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายสิรินทร์ พึงกัน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงสิริภา สังกา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงสุจิตรา เศรษฐสมบูรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงสุธาสินี วรภากรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงสุประวีณ์ ตังประเสริฐ

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงสุรัญชนา ตาดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงสุริวัสสา สิทธิธนาสุทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๑๑
เด็กชายสุรเดช วัฒนะธนากร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๑๒
เด็กชายสุวสันต์ จันทระ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงอธิชาพัชน์ เจียมศรีพงษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๑๔
เด็กชายอธิป พิริยศักดิมนตรี

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๑๕
เด็กชายอนาวิล อิสลาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงอภิชญา สุขกำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๑๗
เด็กหญิงอภิชา ศรีบุศกร

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงอภิญญา องค์อานนท์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๑๙
เด็กชายอภิวิชญ์ บุญฤทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงอภิสรา วิจิตรญาณพล

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๒๑
เด็กหญิงอมรา แพทอง

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๒๒
เด็กชายอริยศาสตร์ บุญเกิด

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงอัญชิสา พึงจาบ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๒๔
เด็กหญิงอัยยรัตน์ เข็มรักษ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๗๒๕
เด็กหญิงอัยลดา นันทพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๒๖
เด็กหญิงอาทิมา กิตติกุลเมธี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงอิศวีร์พร อ่อนเลิศ

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงอโนมา อรุณเจริญยิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงเกวลิน สุขสมบูรณ์วงศ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายเขตโสภณ ตังเจริญภักดี

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๓๑
เด็กชายเจตนิพัทธ์ นมะหุต

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๓๒
เด็กชายเจษฎากร กางกร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๓๓
เด็กชายเฉลิมชัย นิชี

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๓๔
เด็กชายเธียร พงษ์สุวิเชษศักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงเบญญาภา ระหา

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงเบญญาภา โคจรนา

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงเพชรอาภา ชะระภิญโญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงเพียงนภา เส็งสุวรรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๓๙
เด็กชายเศรษฐ์ศิริ สุขขำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิงห์สลุด

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๔๑
เด็กชายเอกอมร ศรีจอมขวัญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงแพรไหม เหลืองอุดมผล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๔๓
เด็กชายโฆษิต ขวัญมงคล

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๔๔
เด็กหญิงโชติกา เสียงสนัน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๔๕
เด็กชายโภคสิษฐ์ นุตะโร

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายโมกขธรรม รัตนบัณฑิตสกุล

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๔๗
เด็กชายไชยภัทร ชาติวรรณ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๔๘
เด็กหญิงไอลดา ทาหะพรหม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๔๙
เด็กชายกันตภพ เพ็งสาตร์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายฆนาการ เข็มทิศ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๕๑
เด็กหญิงจันจิรา จารุจิตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายฐิติวุฒน์ เสาวะใน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงณัฐชนิกานต์ โชติพิศาล

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงณัฐสุดา สลุงอยู่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๕๕
เด็กชายดลย์ ดุลยาธิการ

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๕๖
เด็กชายตุลา ด่านประชันกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายธนายุทธ อินทัศน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๕๘
เด็กชายพศิน ศรีดิลก

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๕๙
เด็กชายพิพัฒน์ เงินเส็ง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายวัฒนพัฒน์ ศิริเลิศวัฒนา

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๖๑
เด็กหญิงวิชิตา เลิศบุญการกิจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายศุภวัฒก์ มีเสถียร

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๖๓
เด็กหญิงสบันงา ใจฟอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อนันต์ชล

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พลโต

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๖๖
เด็กชายสายฟา อสุนี

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๖๗
เด็กชายสิรวิชญ์ ชูพินิจ

๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๐๗๖๘
แม่ชีบงกร สุทธเขตต์

๑๗/๐๖/๒๕๒๐

วัดพรหมจริยาวาส พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๐๗๖๙
อุบาสิกาศรีสำราญ พันธ์กสิกรรม

๐๑/๐๗/๒๕๐๕
วัดพรหมจริยาวาส พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๐๗๗๐
อุบาสิกาชนิดาภา ชูโชติวัฒนา

๑๑/๐๒/๒๕๐๔

วัดพรหมจริยาวาส พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายศุภวัทน์ คำนาม

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๗๒
เด็กหญิงณัฐรัตน์ เรืองไพร

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๗๓
เด็กชายเรวัต แต้เรือง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงชมพูแพ ชัยฤทธิ

์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๗๕
เด็กชายนาคิน คำสะอาด

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงนำเมย วัฒนะศิริ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๗๗
เด็กชายศาสวัติ ฤทธิประสาท

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๗๘
เด็กชายพงศกร จันทร์ขจร

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๗๙
เด็กหญิงกมลชนก สุดสม

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายศราวุธ ทับเทียง

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายวิวรรธน์ ปองปอม

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๘๒
เด็กหญิงศิริขัวญ เกตุทอง

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๘๓
เด็กหญิงณัฐชา ฟองบุญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๘๔
เด็กชายเอกเฮง นาคสุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงปยพร บุญเปลียน

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงประทุมมา ศิริพัก

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๘๗
เด็กชายสุทิศ ชินบุตร

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายอภิชาต หนูพุก

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายอนุพล นาควาด

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายธเนตร จัตุพิศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๙๑
เด็กหญิงศิรตา ลาจันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๙๒
เด็กชายชลชาติ จูจีน

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๙๓
เด็กชายสมหวัง นุ้ยปรี

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๙๔
เด็กชายณัฐพล แซ่หุ่น

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๗๙๕
เด็กชายสุเมธ จิรังกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๙๖
เด็กชายวุฒินันท์ ทับสายทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๙๗
เด็กชายมณัฐนันท์ สนธิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายจีรศักดิ

์

บุญใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายยุทธพร คงไทย

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กชายนัทธพงศ์ แพทย์ศรีทา

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงวิจิตรา จันที

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายปภัทร เหล็งพัง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ คงสมุด

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายอนุสรณ์ บุญรอ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงจิราวดี จันทร์ขจร

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา รัศมี

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงมาริสา หลำบุรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๔๕๙/๐๘๐๘
นางฐิติรัตน์ ทองมี

๐๙/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๐๙
นางสาวสิริพร แซ่ง้อ

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายเรืองเดช มีเผ่า

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายพรพิพัฒน์ นาดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๑๒
เด็กชายวินัย พุ่มกลิน

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๑๓
เด็กหญิงวัชรภรณ์ ศรีนาค

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๑๔
เด็กชายสุรเชษฐ์ โฉมอัมฤทธ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๑๕
เด็กชายปฏิพัฒน์ สุภาผล

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๑๖
เด็กชายชนะ เขตการ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงณฐพร เพ็ชรทูล

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายจักรรินทร์ ปลังกลาง

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๑๙
เด็กหญิงดาริน เพ็ชรโต

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กชายธัชพล จ่ายยัง

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๒๑
เด็กชายจิตรภาณุ บำรุงสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายกฤติพงษ์ อ้วยเถาว์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๒๓
เด็กชายวรายุทธ รูปทรง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายออมสิน โถแก้ว

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๒๕
เด็กชายชญานนทร์ เนียมศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงสุวิชาดา มันสติ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๒๗
เด็กหญิงวรรณพร ศรีวรรณะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายปราโมทย์ ศรีละออ

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายชลิต ท่วมเพ็ง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กชายวสันต์ สามรถ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๓๑
เด็กชายนธีพร ผู้อยู่สุข

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๓๒
เด็กชายวรรณพงษ์ พุทรัพย์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายศราวุธ ประเสริฐสินสุข

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๓๔
เด็กชายธนพล กุเร็น

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายอรรถกฤต เพชรอร่าม

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๓๖
เด็กชายรุ่งโรจน์ ทับพุ่ม

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงสุนิสา ทรงพิมพ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๓๘
เด็กชายคเณศร์ กุมภาพันธ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๓๙
เด็กชายกฤติศักดิ

์

เข็มแดง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กชายชินพัฒน์ อุ่นพานิช

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๔๑
เด็กหญิงอรพรรณ ทิพย์ประไพ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๔๒
เด็กชายพรประดิษฐ์ กุเร็น

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กชายจีระพันธ์ เอกระ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๔๔
เด็กหญิงวนิดา จันทนูศร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๔๕
เด็กชายณัฐพล คนโทเงิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๔๖
เด็กชายพีรพล พุ่มกลิน

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา แจ้งถินปา

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๔๘
เด็กหญิงชไมพร ขำเส็ง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๔๙
เด็กหญิงศิลารัตน์ บัวสำลี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายรัฐฏานนท์ คู่ครว

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๕๑
เด็กหญิงโสรญา สุวรรณพัฒน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๕๒
เด็กชายธเนศ รอดฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๕๓
เด็กชายธนาธิป หนูศิลา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๕๔
เด็กชายกรวิชญ์ สมัครไทย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๕๕
เด็กหญิงจันทิมา จันทร์อร่าม

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๕๖
เด็กชายพรชัย บุญเกิด

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๕๗
เด็กชายพงศักดิ

์

วิริยะสกุลพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๕๘
เด็กหญิงนุชนาถ โถแก้ว

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๕๙
เด็กชายปกษ์ชนะ วงษ์ขุมดิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายวีรพล เรือนงาม

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๖๑
เด็กชายศุภกร เกิดสมบัติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๖๒
เด็กชายธนาภัสสร์ ณีธนากุล

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๖๓
เด็กชายสิทธิกร งามสรรพ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๖๔
เด็กชายกรวิชญ์ ชาติชนะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๘๖๕
เด็กชายคณาสิน ทับทิมศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๖๖
เด็กหญิงพรสิมา จันทร์เกิด

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๖๗
เด็กชายนวพรรษ์ ขีดขัน

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๖๘
เด็กชายภูริภัทร พูลเพิม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๖๙
เด็กหญิงอุไรลักษณ์ กฤติยา

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงตวงทิพย์ คล่องแคล้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ศักดิดี

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กชายณัฐศักดิ

์

พุททอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๗๓
เด็กหญิงเมริษา ฉัวสาครวิไล

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๗๔
เด็กชายพฤกษ มีโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๗๕
เด็กชายเพ็ชรพุ่ม กุมกร

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๗๖
เด็กหญิงสุนันทา สุขยิม

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๗๗
เด็กชายชัชชัย ไปล่ชู

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๗๘
เด็กชายสุรนาท โตส้ม

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๗๙
เด็กหญิงนงค์วดี อินทร์เดช

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงสุวนันท์ ทองเกตุ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๘๑
เด็กหญิงวันวิสา กองทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๘๒
เด็กหญิงณัฐนิชา ปนตา

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๘๓
เด็กชายอนุวัฒน์ สุตานัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๘๔
เด็กชายปยะโชติ คล้ายสุบิน

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๘๕
เด็กหญิงวรนุช สุวรรณตรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๘๖
เด็กหญิงวิชุดา สมานพันธ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๘๗
เด็กหญิงณัฐพร พิลาวัล

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๘๘
เด็กชายนรากร ศิริสาย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๘๙
เด็กชายฐิรพงษ์ สุขสาณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายสิทธิพงษ์ ธูปขำ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กชายพชรภูม เหล็งพัง

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๙๒
เด็กหญิงศศิธร พุทธพงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๙๓
เด็กชายไพรวัน หิรัญคำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๙๔
เด็กหญิงพิมลวรรณ อินทร์เมือง

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงมณทิชา ติณเวช

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๙๖
เด็กชายณัฐพล รัตตะโชติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๙๗
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วบัวดี

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๙๘
เด็กหญิงสุวิมล ปานแอ็ด

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๘๙๙
เด็กหญิงจันทร์สุดา สกุลณี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงนุชนาถ บุญสิงห์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายโชติพงษ์ วังหลวง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงวสุกิจา พินิจจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงธัญญานุช ภักดี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายธนวินท์ การะ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญสิงห์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายศุภณัฐ รูปทรง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงไอริณ ศรีแก้ว

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายทรัพย์สิน ชำนาญเวช

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงสุนิตา อินทร์ต้นวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงสิราณี พรมเทียน

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๑๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ธรรมศาสตร์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๑๒
เด็กชายอดิเทพ เกิดปอม

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๑๓
เด็กหญิงอัครธิดา พรชืน

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๑๔
เด็กหญิงซันญ่า เฮนทิช

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๑๕
เด็กชายธนกิจ พูลทวี

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๑๖
เด็กชายสรศักดิ

์

เสียวกสิกรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๑๗
เด็กชายนพโรจน์ เวโรจน์เลิศกุล

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๑๘
เด็กหญิงณัฎฐธิดา มงคล

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๑๙
เด็กชายวิชา ทิพย์พร

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กชายรัชกฤช หิรัญวัชรกุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๒๑
เด็กชายธราธิป จันน้อย

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๒๒ เด็กชายเกตุเสพย์สวัสดิ

์

กลินเจริญ

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๒๓
เด็กชายรพีพัฒน์ บุญทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๒๔
เด็กชายธนาวุฒิ ผึงสะอาด

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๒๕
เด็กชายอรรถพร เพ็งวงค์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๒๖
เด็กชายณัฐพงษ์ วงศ์อาษา

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๒๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

เพ็ชรากุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๒๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ลิมมณี

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๒๙
เด็กหญิงศศินภา สิงเถือน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายปุณยวัจน์ เหลืองหิรัญ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๓๑
เด็กชายภัทรพล อิมใจ

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๓๒
เด็กหญิงวิรัญชณา ระพิพันธุ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๓๓
เด็กหญิงญาณิศา แสงศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๓๔
เด็กหญิงณัฐนันทพร ต่วนชเอม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๙๓๕
เด็กหญิงศิริวรรณ เพ็ชรประยูร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๓๖
เด็กชายจีรวัฒน์ ฟกกะชา

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๓๗
เด็กชายศิวดล จันทร์เม้า

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๓๘ เด็กหญิงสรัญญาภรณ์
ศรีสว่างสุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๓๙
เด็กหญิงบุศรียา เทพเวที

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายรังสิมันต์ คำโต

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๔๑
เด็กหญิงอัจฉรา ดังดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วถึง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๔๓
เด็กหญิงธนพร พูลสุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๔๔
เด็กหญิงกรกนก ศิริมงคล

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๔๕
เด็กหญิงบัณฑิตา คำปล้อง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๔๖
เด็กชายรัชชานนท์ อนันตวงค์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๔๗
เด็กหญิงพรกนก อุลมาร

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๔๘
เด็กหญิงสิรินภา ฉายสุวรรณ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๔๙
เด็กหญิงอัญมณี อัมพรลักาณ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงเมธาพร ทรงศิริ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๕๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ปราสาทนำเงิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๕๒
เด็กชายกิจติพัฒน์ กลำเทศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๕๓
เด็กหญิงกมลรัตน์ ลาภผลทวีคูณ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๕๔
เด็กชายภัควุฒิ เชียงเงิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๕๕
เด็กชายสุกิจจณัฐ ชุมชัยภูมิ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๕๖
เด็กชายชัยชนะ ชังเปยม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๕๗
เด็กชายกิติศักดิ

์

มูลพรมมี
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๕๘
เด็กหญิงปทุมรัตน์ เทพมาลี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๕๙
เด็กหญิงกรกนก ครุฑฉำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงภัทรวดี จุนทะสี

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๖๑
เด็กหญิงอรปรียา จันทะปะทัง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๖๒
เด็กชายธนพงษ์ สนธิ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๖๓
เด็กหญิงชลาลัย ขันทอง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๖๔
เด็กชายธนิสร

ผลประดิษฐานนท์ ๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กชายพิชานันท์ ศรีรัตนพัฒน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๖๖
เด็กชายวีรวัฒน์ ภาคสุภาพ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๖๗
เด็กชายธนัตถ์ นิวหล้า

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๖๘
เด็กชายกชณัฐพัฒน์ พลอยเกิด

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๖๙
เด็กหญิงรันน์ธนา เครือโชติ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงธนันญา พุทธวงศ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๗๑
เด็กหญิงพรรษมน ปญญาชวัฑ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๗๒
เด็กชายธนาภัสสร์ สุรนาถกุล

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๗๓
เด็กชายภานุพงษ์ เณรจ่าที

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กชายชติมนัส กิจจารักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๗๕
เด็กหญิงปรียภัสร์ ชมชาติ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๗๖
เด็กหญิงรัญชิดา พิชัยพัฒเจริญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงกนกพรรณ อักษร

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๗๘
เด็กชายพีรภัทร คงไทย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๗๙
เด็กหญิงสุภัสสร์ คงกัด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงพิมลศิริ บุญครอบ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๘๑
เด็กหญิงกชมน แสนรัตน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงแอชลีย์

กอนซาก้า อาเซรอน ๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๘๓
เด็กหญิงปภารินท์ พวงมาลี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายธนกร คงเกาะ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๘๕
เด็กชายเรวัต จรรยา

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงปริชญา ใจหลัก

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายกรัณย์วสุ แสงสินพงศา

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๘๘
เด็กหญิงเมทินี แก้วเขียว

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ วารีสีใส

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายวิรัลพัชร แสงสาคร

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงนัยการต์ ผดุงกิจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๙๒
เด็กหญิงบุษกร ปญจะ

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๙๓
เด็กชายนฤเบศร์ ยิมละไม

้

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา พึงเมืองปก

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงจันทิมา พลอยเพ็ชร

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ หว่างชืน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๙๗
เด็กหญิงกัญจน์ชญา แช่มช้อย

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๙๘
เด็กชายกิตตินันท์ สำรวน

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงภูริญชญา สุขโข

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงผกามาศ

ทินกร ณ อยุธยา
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงกวินธิดา เขาแก้ว

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ โพธิศรี

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงเอมิลี

่

ฟชเชอร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

โมราสุข
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กชายทิวากร บัวแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายสุธีร์ หมอแจ่ม

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายจุภัทร บุญยิม

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงวราภรณ์ สิงห์ทยาน

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

ฉลาดเลิศ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายวิชญ์พล เงินบำรุง

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๑๑
เด็กหญิงปนัดดา พิศเพ็ง

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงวัลลี ช่วยราชการ

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงณัฐกมล บุญเหนีย

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๑๔
เด็กชายธเนศ ฉิมพะวงค์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายปรัชญา ปอมเสมา

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงปาเจรา ฟองเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงพรนัชชา จันทร์ทอง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงพิชชาภา ทาจิว

๋

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายขวัญชัย สิงห์ลอ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายนัฐวุฒิ ต้นสีนนท์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงนันธิดา ช่วยราชการ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๒๒
เด็กหญิงวรรวิสา จรุ่มเครือ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายจักกรี ฟกสุก

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๒๔
เด็กชายชวัลณัฐ ปอมเสมา

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๒๕
เด็กชายณัฐพล ยอดวงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายทรงสวัสดิ

์

ธศักดิสิทธิ

์ ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงธนพร เกตุเมือง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กชายนนทนัน รุ่งแจ้ง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายนนทพัทธ์ บานเพียร

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงนัทธพร บุญช่วย

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๓๑
เด็กชายปภังกร เทพรักษ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๓๒
เด็กชายปวริศ จันทร์อุดม

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เลียงสุข

้

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๓๔
เด็กหญิงภัทรธิดา กิจวิเชียร

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๓๕
เด็กชายภัทรพงศ์ ไหมทอง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ฟุงเฟอง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงศิริวรรณ นิสาทร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๓๘
เด็กชายสันติสุข ศรีสอาด

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงสุชาวดี วลัยสุข

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายสุวัฒนา กาญจนภูผา

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๔๑
เด็กชายอชิตะ ตาชัง

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงอทิติยากร กรังพานิช

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายอาทิตย์ โลหะเวช

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงจีรนันท์ ม่วงเรือน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงปรางค์ทอง อรัญทิมา

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๔๖
เด็กชายศุภวัฒน์ สุขโข

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายธีนภัทร สารีเปะ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายพนธกร คำเคน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายพุฒิพงศ์ จะสุ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงมนฑกานต์ แสงผดุง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายสุรสิทธิ

์

เชือพันธ์

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๕๒
เด็กชายหนึงบุรุษ

่

กลินจุ้ย

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๕๓
เด็กชายเทวดล ด้วงแจ่ม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๕๔
เด็กชายกษมา ปรางทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กชายจิรายุทธ ศรีวังราช

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายฉัตรชัย อัศจรรย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายชนินทร์ จันทา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงชมพูแพร ปองผดุง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงฐิติวรรณ โชระเวก

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายณภัทร์ ใจอุดม

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๖๑
เด็กชายณัฐกฤต จันทร์เกลียง

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายณัฐพงศ์ ฝาวิชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ เกตทิน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายธนจันทร์ ชมภูจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๖๕
เด็กชายธราเทพ นิมโฉม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๖๖
เด็กหญิงนฤมล สมบูรณ์รัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๖๗ เด็กหญิงประภาวรรณ
รักบุญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายพงศกร ฝาวิชัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๖๙
เด็กหญิงภัคจีรา สุรินทร์ดอนคา

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงมีนา ครุธแจ่ม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงวรณัน อาสุระ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายวรโชติ อาสุระ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายวีรภัทร ฝาวิชัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๗๔
เด็กชายวุฒิชัย กำเนินอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๐๗๕
เด็กชายวโรชา มุขแสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๗๖
เด็กชายศรัณยู กลิงเพชร

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๗๗
เด็กหญิงศิรินภา สิงห์โต

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายสราวุฒ เพ็งวัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๗๙
เด็กหญิงสุพรรษา อนุสรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายอำนาจ ชูแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๘๑
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

รอดชีวะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงแก้วจงกล มุรินทร

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๕๙/๑๐๘๓
นายจำลอง แก้วสุขศรี

๐๑/๐๑/๒๔๗๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๘๔
นายเจตนิพัทธ์ ชืนหะทัย

่

๐๑/๐๑/๒๔๙๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๘๕
นายวงษ์ พุทธรักษา

๐๑/๐๔/๒๕๐๑
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๘๖
นายณพลเชษฐ์ กรุณสุรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๐๓
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๘๗
นายมงคล เหล่าอินทร์

๐๑/๐๕/๒๕๐๕
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๘๘
นายสุรินทร์ ถิระการณ์

๐๑/๐๙/๒๕๐๖
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๘๙
นายสม ศรีประสิทธิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๙๐
นายสุบิน เพ็ชรแพ

๐๑/๐๕/๒๕๐๗
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๙๑
นายพงษ์ บุญสวาย

๐๑/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๙๒
นายสมเกียรติ สุตันศรี

๐๑/๐๓/๒๕๐๘
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๙๓
นายเพียร อ่อนไม้

๐๑/๐๙/๒๕๐๘
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๙๔
นายสมพร เก่งสาริการณ์

๐๑/๐๑/๒๕๐๙
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๙๕
นายสุรชัย อินเดช

๐๑/๐๖/๒๕๐๙
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๙๖
นายสุชีพ ดอกไม้

๐๑/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๙๗
นายสายพิณ งามเปลียน

่

๐๑/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๙๘
นายฉลอง มันคง

่

๐๑/๐๕/๒๕๑๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๐๙๙
นายอำนาจ พิมพ์พันธุ์

๐๑/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๐๐
นายสมพิศ ลาวัลย์

๐๑/๑๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๐๑
นายบุญเทียง

่

อินทโฉม
๐๑/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๐๒
นายนรวิชญ์ สิทธิกูล

๐๑/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๐๓
นายสมาน สุขเขียน

๐๑/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๐๔
นายสุเทพ ครุธปลอย

๐๑/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๐๕
นายอำนาจ ศีลามาศ

๐๑/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๐๖
นายมิน อินพา

๐๑/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๐๗
นายสำรวย โพธิบุญ

์

๐๑/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๐๘
นายณัฐธนภัทร์ พุกยี

่

๐๑/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๐๙
นายรุ่งเรือง พรมภัคดี

๐๑/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๑๑๐
นายสุรชัย แช่มเหมือน

๐๑/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๑๑

นายอมรเทพ ไวกสิกรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๑๒

นายปยะเดช มิงคาเลิศ

่

๐๑/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๑๓

นายอำพร ใจศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๑๔

นายธนาสิทธิ

์

พลธนาสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๑๕

นายนรงค์ คงสมนึก
๐๑/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๑๖

นายสมบัติ นิกรพล
๐๑/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๑๗

นายพัสกร ไทธนาพิทักษ์
๐๑/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๑๘

นายหนึง

่

หงษ์สา
๐๑/๐๖/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๑๙

นายกฤษฎา พญาเลิศสิริกุล
๐๑/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๒๐
นายวีระภาพ สุริยกานต์

๐๑/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๒๑

นายชำนาญ เชียวธัญกรณ์

่

๐๑/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๒๒

นายประเสริฐ ศรีปอม
๐๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๒๓

นายภานุวัฒน์ ชะบูลย์
๐๑/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๒๔

นายบุญทิง

้

ใจโอบเอือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๒๕

นายวุฒิชัย อินทะกูล
๐๑/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๒๖

นายสุเชษฐ พุ่มสด
๐๑/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๒๗

นายอาจหาญ กันต์นิกูล
๐๑/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๒๘

นายสิทธิชัย สุพัฒน์
๐๑/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๒๙

นายเอกชัย เอียมประเสิรฐ

่

๐๑/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๓๐
นายนิกร สมจิตร

๐๑/๐๓/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๓๑

นายประเสริฐ แหว่นจีน
๐๑/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๓๒

นายวิรัตน์ บูรณพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๓๓

นายวรภาส ศรีโสภณ
๐๑/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๓๔

นายกำพล พรหมรายณ์
๐๑/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๓๕

นายกรีฑา ม้าเทศ
๐๑/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๓๖

นายบุญส่ง พิลึก
๐๑/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๓๗

นายไพรวัลย์ คงเกิด
๐๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๓๘

นายสมชาย น้อยมหาพรม
๐๑/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๓๙

นายนุกรม กลินรัตน์

่

๐๑/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๔๐
นายคำพอง เขียวหัน

๐๑/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๔๑

นายนิพันธ์ สนธิโพธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๔๒

นายไพโรจน์ จันทร์สี
๐๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๔๓

นายวิทยา ผาดจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๔๔

นายกรภัทร์ ใจฟอง
๐๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๑๔๕

นายพัทณศักดิ

์

สอนจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๔๖

นายเอกฤกษ์ ศรีบรรเทา
๐๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๔๗

นายชัยวุฒิ สิงห์เถือน

่

๐๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๔๘

นายนันทชัย จูสกุล
๐๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๔๙

นายรวีวัฒนก์ อุ่นวรรณธรรม
๐๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๕๐
นายภัทรพล พิมาณพงสา

๐๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๕๑

นายมานพ ปยวัด
๐๑/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๕๒

นายวสันต์ ปรางวิเศษ
๐๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๕๓

นายขวัญ เชิดโชคศรี
๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๕๔

นายสมภพ ปานสกุล
๐๑/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๕๕

นายพยนต์ พุ่มพงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๕๖

นายพายุ แก้วประเสริฐ
๐๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๕๗

นายเก้า อนุยูร
๐๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๕๘

นายวรเชษฐ โชติพรม
๐๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๕๙

นายชำนาญ มูสิกสังข์
๐๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๖๐
นายกรภัทร ฤทธิมหันต์

์

๐๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๖๑

นายศัตราวุธ ลิมกระแสร์

้

๐๑/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๖๒

นายอภิชาต ต่วนเทศ
๐๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๖๓

นายดิเรก เฟองฟุง
๐๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๖๔

นายฤทธิชัย หาญวัฒนา
๐๑/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๖๕

นายภูวดี ชูศรสาย
๐๑/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๖๖

นายสุขเกษม เพช็รยิม

้

๐๑/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๖๗

นายเอก พ่วงผ่อง
๐๑/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๖๘

นายสุนัย คิดดี
๐๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๖๙

นายนัฐพงศ์ หาญทนงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๗๐
นายสมนึก แก้วมูล

๐๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๗๑

นายวัชรินทร์ วงษ์พลาดกลาง
๐๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๗๒

นายนัทพงษ์ เฉือยมณี

่

๐๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๗๓

นายบูรวิทย์ เพลียสุริวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๗๔

นายนเรศ เข็มทอง
๐๑/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๗๕

นายอภิวัฒน์ นาคะจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๗๖

นายสำเริง ฟกสุข
๐๑/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๗๗

นายพงศกร กิจการจนภูมิ
๐๑/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๗๘

นายเอกลักษณ์ ทับมาโนช
๐๑/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๗๙

นายชัยวัฒน์ อันชูฤทธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๑๘๐
นายโสภณ ฤทธิศิริ

์

๐๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๘๑

นายชัยยัณต์ ศรีแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๘๒

นายกิตติศักดิ

์

จันทร์ทอง
๐๑/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๘๓

นายธนากร นาคไพรัชช์
๐๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๘๔

นายรุ่งเรือง จำปาสัก
๐๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๘๕

นายสมภพ ใจงามดี
๐๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๘๖

นายสิริมงคล ทับทิมโต
๐๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๘๗

นายวรวุฒิ แปนไม้
๐๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๘๘

นายพรชัย อ่วมคุ้ม
๐๑/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๘๙

นายทรงกลด ฤทธิบำรุง

์

๐๑/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๙๐
นายสมคิด หลักสูงเนิน

๐๑/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๙๑

นายอภิชาต ปยะ
๐๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๙๒

นายพิษณุ อาจผึง

่

๐๑/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๙๓

นายธนะชัย ระวิวรรณ
๐๑/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๙๔

นายนิรุต สุวรรณทอง
๐๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๙๕

นายอานนท์ กระจ่างจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๙๖

นายธีระพงษ์ ลุนหงส์
๐๑/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๙๗

นายอาวุธ สิงห์สม
๐๑/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๙๘

นายอนุชิต เหล็งพัง

้

๐๑/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๑๙๙

นายศุภฤกษ์ สิงห์คำ
๐๑/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๐๐
นายอาทิตย์ คงบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๐๑
นายธีรวัฒน์ ปราบไพรี

๐๑/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๐๒
นายภานุพงศ์ ผดุงฉัตร

๐๑/๐๙/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๐๓
นายเริงศักดิ

์

ทนงค์
๐๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๐๔
นายนิคม เกล็ดจีน

๐๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๐๕
นายศราวุธ เรืองฉาย

๐๑/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๐๖
นายพัชรินทร์ ว่องไว

๐๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๐๗
นายนิวัฒน์ ประจำการ

๐๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๐๘
นายบุญสถิตย์ ทองคำ

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๐๙
นายกีรติ นาวีสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๑๐
นายสราวุฒิ พวงปรีดา

๐๑/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๑๑

นายประเสริฐ วุฒไชยา
๐๑/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๑๒

นายทวิช เชือนุ่น

้

๐๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๑๓

นายเอกพจน์ ศรีบรรเทา
๐๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๑๔

นายมานพ แว่นแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๒๑๕

นายอนุชา เปรมกลม
๐๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๑๖

นายไพฑูรย์ ชบูรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๑๗

นายสมศักดิ

์

มูลโมกข์
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๑๘

นายทศพล แสงพุก
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๑๙

นายสุทธิชัย มาคะมาส
๐๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๒๐
นายธีรศักดิ

์

สุขแจ่ม
๐๑/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๒๑

นายฐิติกร จันแตง

่

๐๑/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๒๒

นายศรายุทธ รอดพี
๐๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๒๓

นายดิลก เกิดพิทักษ์
๐๑/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๒๔

นายสมภพ แผงสอน
๐๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๒๕

นายสุชาติ เขม้นเขตกิจ
๐๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๒๖

นายภัคพงศ์ ภิตติสกุล
๐๑/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๒๗

นายสุทัศน์ ขันฑสารี
๐๑/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๒๘

นายธีรยุทธ นวลละออง
๐๑/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๒๙

นายปยะ สาเอียม

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๓๐
นายจักรพรรดิ

์

คำแสน
๐๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๓๑

นายชาญณัฏฐ์ สุขวานิช
๐๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๓๒

นายชานนท์ ท้าวดี
๐๑/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๓๓

นายวิทวัส โคกสลุด
๐๑/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๓๔

นายวิฑูรย์ จันทร์อุดม
๐๑/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๓๕

นายสุพักตร์ เปยมสุข
๐๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๓๖

นายนที ศรีม่วง
๐๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๓๗

นายสมควร ขุนเม่น
๐๑/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๓๘

นายกฤษฎา เพ็ชรมณี
๐๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๓๙

นายศราวุธ เมธากูล
๐๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๔๐
นายศราวุธ สุขวิญญา

๐๑/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๔๑

นายธนากร แจ้งทองไทย
๐๑/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๔๒

นายอำนาจ ชำนิเขตการณ์
๐๑/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๔๓

นายธีรภัทร ชำนาญหมอ
๐๑/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๔๔

นายศุภเลิศ โพธิกลิน

์ ่

๐๑/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๔๕

นายสมพร แก้วเกิด
๐๑/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๔๖

นายธรรมรัตน์ เขียนสาร
๐๑/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๔๗

นายธีรทัศน์ หมอนทอง
๐๑/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๔๘

นายวีระภาพ สอนเถือน

่

๐๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๔๙

นายอนันต์ ประชาชน
๐๑/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๒๕๐
นายจักรกฤษณ์ สารีสาย

๐๑/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๕๑

นายธีรภัทร์ ธงชัย
๐๑/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๕๒

นายธเนศ ปานพรม
๐๑/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๕๓

นายภรต บุญพยอม
๐๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๕๔

นายนัธชัย นนทะมาส
๐๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๕๕

นายพีระพงษ์ สว่างยิง

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๕๖

นายนิพันธ์ โชติวรรณ
๐๑/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๕๗

นายชยางกูร พานพระ
๐๑/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๕๘

นายพระรศ กันศรี
๐๑/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๕๙

นายจีระชัย แซ่ลิม

้

๐๑/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๖๐
นายสหรัฐ เหล่าอู

๐๑/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๖๑

นายกฤษดา สุวรรณเพ็ชร
๐๑/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๖๒

นายกฤษดา พ่วงแสง
๐๑/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๖๓

นายนภดล พุกยี

่

๐๑/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๖๔

นายจักรกฤษณ์ จันทร์อร่าม
๐๑/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๖๕

นายศักดิสิทธิ

์ ์

อ่อนคง
๐๑/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๖๖

นายนภดล เขม้นกสิกรรม
๐๑/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๖๗

นายสหรัฐ กันหา
๐๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๖๘

นายกิจจาพจน์ บุญเกิด
๐๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๖๙

นายณัฐวุฒิ แปนแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๗๐
นายณรงค์ชัย หล่อเริม

่

๐๑/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๗๑

นายกตวาริช ศรีใสแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๗๒

นายวายุ พันธุ์พร้อม
๐๑/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๗๓

นายวรากร สายทอง
๐๑/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๗๔

นายสายชล กรุดนิส
๐๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๗๕

นายราเชน กุลทอง
๐๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๗๖

นายชัยวัฒน์ เดชขม
๐๑/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๗๗

นายเกียรติศักดิ

์

กบินโรจน์
๐๑/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๗๘

นายเสาวลักษณ์ สินสมุทร
๐๑/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๗๙

นายธวัช ชำนาญนา
๐๑/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๘๐
นายดนุเดช ปานสิงห์

๐๑/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๘๑

นายสิทธิพงษ์ พึงกล่อม

่

๐๑/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๘๒

นายอำไพ รอดรัตน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๘๓

นายจีรวุฒิ ปรางโท้
๐๑/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๘๔

นายศรัณยู หว่านผล
๐๑/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๒๘๕

นายกฤษฎา การินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๘๖

นายสิทธิพงษ์ จันทะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๘๗

นายศุภณัฐ บัวสอน
๐๑/๐๘/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๘๘

นายภานุวัฒน์ เสือเขียว
๐๑/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๘๙

นายสุชาติ ชูชืน

่

๑//๒๕๐๑ เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๙๐
นางสาวเล็ก ปนทอง

๐๑/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๙๑

นางสาวประไพ แตงอร่าม
๐๑/๐๑/๒๕๐๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๙๒

นางสาวม่วยรัง

้

บุญสิทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๐๒
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๙๓

นางสาวขันทอง ชะบางาม
๐๑/๑๐/๒๕๐๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๙๔

นางแจ่ม เพลียสุริวงค์
๐๑/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๙๕

นางสาวศิริวรรณ คงคดี
๐๑/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๙๖

นางสาวจุลี พัทธสีมา
๐๑/๐๕/๒๕๐๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๙๗

นางสาวสายทอง พรมศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๙๘

นางสาวสุภาลักษณ์ เรืองเศรษฐกิจ
๐๑/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๒๙๙

นางศิริพร ยินดีขันธ์
๐๑/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๐๐
นางสาวลำพอง สุวรรณ์คล้าย

๐๑/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๐๑
นางมาลัย บุญจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๐๒
นางบังเอิญ โพธิบุญ

์

๐๑/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๐๓
นางสาวเนตรนภา ลาภักดี

๐๑/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๐๔
นางสาวชนากานต์ ทิพรักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๐๕
นางสาวสริตา ทิสุก

๐๑/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๐๖
นางสาวอุษณา สิทธิชาติ

๐๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๐๗
นางสาวจิรภา ลมูลน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๐๘
นางสาวลุธาสินี แสงศรี

๐๑/๐๕/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๐๙
นางสาวณิชชาพัณณ์ จิระชินพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๑๐
นางสาวดวงพร ชะบูลย์

๐๑/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๑๑

นางสาวศศินา แสงสว่าง
๐๑/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๑๒

นางสาวสายลม สูงตรง
๐๑/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๑๓

นางฉันทนา ดิษกุล
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๑๔

นางสาวอารียา สิงห์โตทอง
๐๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๑๕

นางสาวกฤติกา เหลาแตว
๐๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๑๖

นางสาวศิริกุล ขวัญเพ็ง
๐๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๑๗

นางสาวประภาพร จิตรชนะ
๐๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๑๘

นางสาวสุภิชชา แก้วลา
๐๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๑๙

นางสาวจิรพรรณ ฉิมพันธุ์
๐๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๓๒๐
นางครองทรัพย์ บัวแพง

๐๑/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๒๑

นางสาวจันทร์ทิพย์ บัวทอง
๐๑/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๒๒

นางสาวอมรรัตน์ ตาลศิริ
๐๑/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๒๓

นางสาวเบญจพร โภคา
๐๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๒๔

นางสาวกัญญาวีร์ บินทวิหค
๐๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๒๕

นางสาวสุภาพร บรรพตธรรม
๐๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๒๖

นางสาวณัฐธิดา ตรีรัตน์
๐๑/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๒๗

นางสาวจริยา อินจัน

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๒๘

นางสาวจิราภรณ์ วิทูล
๐๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๒๙

นางสาวปาริฉัตร ช่อรัก
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๓๐
นางสาวชมพูนุช ปานขลิบ

๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๓๑

นางสาวอลิศรา เทเพ็ญ
๐๑/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๓๒

นางสาวนำทิพย์ มันรอด

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๓๓

นางสาวณัฐติพร ทองคำ
๐๑/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๓๔

นางสาวเนตรนภา ขุนบุญ
๐๑/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๓๕

นางสาวปุณณภา สระแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๓๖

นางสาวพรพรรณ ผลเพิม

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๓๗

นางสาวพนิดา แก้วคง
๐๑/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๓๘

นางสาวเจนจิรา หัตถบูรณ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงกชพัฒน์ เปยรักใคร่
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๔๐
เด็กชายกรกฤต ฤทธิมหันต์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายกรรจะ เกยอินทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๔๒
เด็กหญิงกรรณญาพร โพธิภาค

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงกรองทอง ทองศิริ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายกฤษฎา ใยคง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชังเจริญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๔๖
เด็กชายการัณยภาส เตียงงา

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายกิตติพงษ์ กระแสแสง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจริญท้าว
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงจณิสตา วงษ์มี
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงจารุณี ช้างเขียว

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงจีระนันท์ ขะจิตร์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ ไชยวุฒิ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายฉัตรชัย นารีบุตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายชนะชัย เลียงผา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงชลธิชา วิพัฒนากลืน
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กชายชัชวาลย์ โนนดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายชาญยุทธ์ ยุทธศาสตร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายชาญวิทย์ ยุทธศาสตร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงชุติดาภา กลินสังข์

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๖๐
เด็กหญิงชุติมา แก้วกันยา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงฐาปนี จันสี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายณชาภทกร โพธิเจริญ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงณฐพร สุขะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา แสงเพชร
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงณัฏฐา คุ้มกลำ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ชืนช่วย

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงณัฐชา ผาคำ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา พันธุรพงศ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายณัฐทัตพล โพธบุญมา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายณัฐวัฒิ จิตรักญาติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยวุฒิ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายณัฐเศรษฐ์ ศรีกลัด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายตรีวิทย์ โกธรรม
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายทนงศักดิ

์

สุขเนตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงทิพยาพัศ อำพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายธนกฤต ฉิมมาลี
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายธนภัทร สุขสะอาด
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กชายธนภัสสร์ ศุภฉลาด
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายธนวุฒิ คงสุขขี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๘๐
เด็กชายธนิสร นัยชิต

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายธันยาบูรณ์ ปรางเลิศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไผ่บง
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงธิติญา มาลาเสติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายธิติวุฒิ โกยทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายธีรพัฒน์ คล้ายอ้อย
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายธีรภัทร พึงยา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายธีรภัทร เกสุดา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงนภกมล ไชยศิริ
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๘๙
เด็กหญิงนันทพรรณ แก่นพันธ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๓๙๐
เด็กชายนิชานันท์ ชาลีรักษ์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงนิธิพร สังข์พยุง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงนิรุชา คำชมภู
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงนิษฐา ใจกล้า
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายปฏิภาณ อยู่สุภาพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๙๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พนมเวช

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายปรัธนา รุ่งเรือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๙๗
เด็กหญิงปรางตะวัน พานอินทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงปาลิไลย์ ศรีหยวก
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงปยธิดา เมณฑ์กูล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายพงศกร นิลวัฒน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๐๑
เด็กชายพงศธร กระต่ายทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงพรรณวิภา วุฒิชัยรังสรรค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๐๓
เด็กหญิงพรหมรัตนา วงค์ปา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงพัชรพร ปยะภาค

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๐๕
เด็กหญิงพัชราพร ผินกลาง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๐๖
เด็กชายภูมิพิทักษ์ ซ่อนกลิน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายภูวดล สีม่วง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๐๘
เด็กชายรณฤทธิ

์

ภิริยะแสง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายรัชชานนท์ เพ็ชรพล

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงรัชดา ปานช้าง

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงรัตนาวลี เหล่าบำรุง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ภู่ขำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายรุ่งโรจน์ แซ่เฮ้ง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายวรวิทย์ สุขเกษม
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงวันวิสา ปยะภาณี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงวันเพ็ญ จันทร์อิม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงวัสมน เกตุสาคร
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงวิณารัตน์ สมบัติพิสุทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงศราทิพย์ พานทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๒๐
เด็กชายศักดิชัย

์

สิงห์อุดร
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

เถือนวรรณา

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงศิวะพร พงษ์ใจดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายศุภวิชญ์ นาคยา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายศุภษร วิษณุมหิมาชัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงสายทิพย์ อ่อนธานี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายสิทธิโชค นกเล็ก
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กชายสิทธิโชค แก้วมา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายสุกิจพล ศรีสุพรรณ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กหญิงสุชาดา บุญตัง

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๓๐
เด็กชายสุชาติ เดชทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงสุณัฐชา สิงห์บำรุง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายสุทิน จันทร์ตรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงสุภัตรา โพธิบุญ

์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายสุภัทรดิศ หงษ์ตระกูล
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

แสงน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายสุเมธ วงษ์นิม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงหทัยทัต พูลพรึก

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายหาญชัย มีเสือทอง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงอธิษฐาน ประชุณหะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๔๐
เด็กชายอนันท์ จันทร์ธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายอนุชา ทองโกมุท
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายอภิมัต ติคำ

๊

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายอภิรักษ์ กลินหอมอุทิศ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายอภิรักษ์ ชมประเสริฐ
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงอรชร เนตตะสูต
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายอรรภพล พาต่อ
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงอริสรา จันทร์ยศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายอะชิระ สุดมณี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงอันธิกา โพธิทอง

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๕๐
เด็กชายอานนท์ จันทร์ธรรม

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายอิทธิชัย ไชยโย
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายอิทธิเทพ จันทภูมิ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายเจษฎากร แหลมเขาทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงเบญจา ภัทรคงภิญโญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายเปรมภพ บุญสนอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงเพชรชมพู ธรรมมา
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงเพชรลดา คล้ายจุ้ย
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงเพ็ชรลดา เถาหน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กชายเอกพันธ์ ชืนอยู่

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายเอกราช ชาติรัก

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายแมทธิว คมขำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงโยษิตา มันเกษม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงกรพินธุ์ คงศิริสมบัติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ร่มลำดวน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงจันทร์ธิมา หงษ์ทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงจีรัฐติกุล พัฒนสิทธินนท์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงจุฑาพร กลินเกษร

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงจุฑาภัทร์ ชาลีกร
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งจิตร
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๗๐
เด็กชายชัยมงคล พระสำเริง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายฐิติพงษ์ ขันทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายณัฐดนัย โสระฎา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายณัฐนันท์ พงษ์ภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ มากผ่อง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คงอุสาหะ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงดวงกมล โกฉิม
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายต้นตระกาล สุขคลี

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายทศพล มาระสา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงทับตะวัน ทับทิม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๘๐
เด็กชายธนรัตน์ คำอ่อน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงธนัญญา บุบผา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายธันวา จันทร์ดาห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายธันวา เพ็งเจริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายธีรนันท์ หุ่นโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายนนธวัช งิวเมน

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงนริศรา ทัดสอน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงนันท์นภัส นาควารี
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายนิติภูมิ ปาทาน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงนิศาชล จำปาคง
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๙๐
เด็กหญิงนุสบา เอียมฤทธิ

่ ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงนำฟา ส้มมีศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงนำเพชร ฟกจัตุรัส
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงปาณิศา ชืนชมบุญ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายปติพงศ์ ไวยเขตรกรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายพงศกร เผ่าพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายพรชัย ศรีนางใย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงพรหมพร ศรีคำตำบล
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายพัดยศ ทองศิริ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายพิสิฐ ทศกร
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายภานุ ดวงคุณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ เรืองหลง

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงลัดดา ศรีบุตดี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๐๓
เด็กหญิงวทันยา ทองเลิศ

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายวรพจน์ เทียงตรง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงวรรณวิษา แข็งกล้า

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงวรัญญา ขุนแท้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายวสิษฐ์พล พูลเกลียง

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๐๘
เด็กหญิงวัชรี หงษ์ทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายวิชา ผ่องแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงวิลดา เพ็ชรทนะ

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงวิวรรณา รักบุญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายวิศรุต ไกรวิริยะ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายวุฒิชัย อินทรโมฬ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายศักย์ศรณ์ ศรีเรือง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กชายศัตรา เก่งธัญกิจ
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ รัศมี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายศุภกร ตามูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงสะโรชา อินทร์จัน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายสันติสุข แจ้งดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๒๐
เด็กชายสายฟา รูปทรง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มาคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายสิทธิเดช หมอแจ่ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงสิริวิมล ใจบุญลือ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงสิวาพร เทียนศิริ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายสุกิจ พูลเขต
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เพ็งพรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงสุพรรษา นวลงาม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงสุวิชญา สุขเสริญ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายสุเมธ เพชร์ทิม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายอนุชา งามสง่า

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายอนุเชษฐ ประภาสัย
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กหญิงอภัสราพร กลำทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายอภิชาติ นิวเนย

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายอภิโชค ขำโพธิทัย

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กหญิงอารียา เค้าโนนคร้อ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงเกศรา ทองแบน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงเมย์ คาร
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายเอกณเดช ชวนะพงศ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงแพรวา ทรัพย์แก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงกรวรรณ เอียมละออ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงจิราพร ช้างเขียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายชิษณุพงศ์ เอียมสำอางค์

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๔๓

นายประชารักษ์ โคทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กชายพฤหัส ยอดนิล
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงมณีรัตน์ อนันตวงศ์
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กชายวีระยุทธ สายงาม
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายศุภสิน อุ่นสมัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายอภิชัย ธงชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กชายอานนท์ ม่วงพุ่ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๕๐
เด็กชายเฉลิมชัย สุวิบัว

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงขวัญทิพย์ พันธุ์ไพศาล
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๕๒

นางสาวณิชกานต์ เหลืองอ่อน
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายธนากร กัณหเนตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๕๔

นางสาวธิติมา พูลเขตนคร

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงปณิตา นิยมเดช
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงปรางทิพย์ พันธุ์ไพศาล
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายพิชิตชัย บุตรฉัตร
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายภาณุพงศ์ มีผล
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายวรภพ หิริโอ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงวรรณิการ์ จันทราม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงศศิกานต์ พัฒแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงศิรินธร เนียมโสด

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายสิรภพ มันเขตวิทย์

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ ด้านเนาลา
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงเมวดี พุ่มพงษ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายชาคริต ศรีสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายณพรัตย์ มะเริงสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายธนพนธ์ ชูชิต
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายพงศกร ชืนมี

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๗๐
เด็กชายพงศกร พันกลาง

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายภีระพงศ์ ศิลารัตน์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายอดิเทพ ท้วมนิม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายออมสิน แสงจันทร์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงกนกทิพย์ เหล่าอินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงกนกนิภา วิสพัก
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๗๖
เด็กหญิงกมลกาญจน์ ปญญากาวิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กหญิงกวินธิดา พลอยงาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงกัลย์ญากร ฉวีจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงนัฐลดา เผือกกล่อม
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงเบญจพร เผ่าสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงปรารถนา รอดนิล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงปาริชาติ คล้ายโต
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงปาริชาติ พรมเมือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงเพชรลดา สิงห์หาญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงวิไลรัตน์ สัมพัดทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงศศิมา อินทร์มณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงสุนิสา หวังดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา หวังดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองแย้ม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงอภิสรา คนเล็ก

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายจักรณรงค์ ทองอินทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๙๒
เด็กหญิงกัญญากานต์

ขำประไพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงธีรดา สูงสันเขต
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงพีรดา พุ่มพฤกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงมินตรา กลัดเพ็ชร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงรัชญา อยู่โสภิชา
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงรัตนา สุขตะคุ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงวณิชชา มงคลยศ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายณัฐนันท์ เพ็งอิม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายณัทพงศ์ สภาพอัฐ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายบริพัตร ภู่สิงห์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๐๒
เด็กชายพีระพงษ์ ปนตา

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายรัตติศักดิ

์

นุ่มมีศรี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายวิศวะ โกสินทร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กลจันทา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงจันทร์นภา เกตุพักร์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงปาริชาติ เครือโชติ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๐๘
เด็กหญิงพรทิพย์ คำนุกูล

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน อยู่เย็น

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๑๐
เด็กหญิงวิราวรรณ เทพณรงค์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงวีรวรรณ ขวาชัยวี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายจตุพร เชือเพชร

้

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กชายณัฐกษิต ง่วนพริง

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายธีรเดช ภู่แพ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายธีรพงษ์ เอียมเย็น

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายนิธิวัฒน์ สันตวา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายบุรินทร์ ยอดเกิด
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กชายพชร สาตร์นิยม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายภานุมาศ ปรางโท้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายวราเทพ นาบง

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายวิวัฒน์ พ่วงขำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายศราวุฒิ สังข์จุ้ย
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายอนันต์ บูระภาพ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายอรรถพงษ์ สมานวงษ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๒๕

นายอาคม พรมบุตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ แสนสอ
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงชมพูนุช มีล้น
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงบุณรัมภา พิษพิชัย
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงปราณี เกิดดี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงศศิกรานต์ กรอบทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงอรนุช กลำมาก
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายกฤษณพล ขันเพ็ชร
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายก้องเกียรติ ปติการ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายเกริกเกียรติ ปติการ
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายจิรศักดิ

์

ฟกสี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กชายจิรายุทธ ด่านกลาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายจุลจักร จุลประภา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายณัฏฐากร โพธิแฉล้ม

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายเดชฤทธิ

์

เฉลิมวุฒิกุล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๔๐
เด็กชายธนากร สมานกสิกร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายนฤเบศ นาคแก้วเทศ
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายนิรุช กุลเทศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายปริยาภัทร บุญโธทก
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายวริศร์ โพตัสสะ
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายสิทธิกร คล้ายแสง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายสิทธิชัย เปยมสุก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายสุวภาพ อิมพูล

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายอนวัช พลหล่า
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายสิทธิพงษ์ ชาสุรินทร์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายอนุสิทธิ

์

แก้วคูณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายอรรถชัย ตับหุ่น
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายเอกพล ทะนัง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงชลิตา เทพแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงวราพร ศิริมาก
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงศิริกาณดา แซ่โก
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงอัญชิสา มันศักดิ

่ ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงอุริสยา เขียวสด
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายกันทรากร เรืองขำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายจักรพงษ์ หอมละออ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๖๐
เด็กชายชลชาติ น้อยนิล

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายณัฐชนน อวดร่าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายธนธรณ์ นกแช่ม
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายธิเบก มันใจ

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงศิรดา ทะวงซ์เงิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงสาริศา ไกรถาวร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงกมลนิตย์ เกตุภู่พงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เทศถัน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๖๘
เด็กชายกฤษฎาพงศ์ พิมพ์จันทร์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายกฤษฎิ

์

เสือเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๖๗๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วโต

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงกัณลยา ทนวิรักษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๗๒
เด็กหญิงกาญจนณัฎฐ์

ยิมหมวก

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๗๓
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ วงศ์แก้วโพธิทอง

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงการะเกตุ เวฬุวนารักษ์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายกิตติ สุขจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายกิตติพงษ์ คูณจันทร์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงกิตติยา ขุนสันเทียะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ใจธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงขวัญใจ อ่อนโนน
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๘๐
เด็กชายขัตติยะ ลับแล

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายครรชิต นุชเวศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงคริสต์มาส พัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายคุณาสิน แก้วบังเกิด

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๘๔
เด็กหญิงจรัสประภา แช่มเอียม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายจิณณพัด ปญญาชืน

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ พูลพจน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงจิตสุภา จันทร์ยุ้ย
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงจินจ์จุฑา อสุนี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงจิรนันท์ อินทรมงคล
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายจิรพัฒน์ ทิมศิลป

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ สามารถ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงจิรัชญา หิรัญหลวง
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กชายจีระศักดิ

์

เพ็ชร์รัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงจุฑามาศ พิลึก
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีกรด
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงชญานิศ เดชปาน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายชนาธิป คุ่ยหอม
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กชายชยุต พุ่มธรรมชาติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงชริตา คำหอม
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายชลันธร มีนาภา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๐๑
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ สุขุมวัฒนะ

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายชัยสิทธิ

์

โพพิมล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๐๓
เด็กหญิงชุติณันต์ หาญวัฒนพงษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๐๔
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ปอมใย

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงญาณัจฉรา ภาษีภักดี

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๐๖
เด็กหญิงญาณิศา เจียมตน

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายณภัทร กิงนอก

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงณภเกศ ปานกรด

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ใยสำลี
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงณหทัย คงไทย

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงณัฐชนก กิตติสาเรศ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายณัฐชนน พรมนุช
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงณัฐธิดา นิลสนธิ
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายณัฐนที กันทรัพย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงณัฐนันท์ กอดสะอาด
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กชายณัฐพงษ์ จันทร์ดาทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ พลอยเกิด
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายณัฐพล ศรสิงห์ทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายณัฐภัทร เอียมพันธุ์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๒๐
เด็กหญิงณัฐวดี ตะโกพร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ ญานปญญา
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชะมังชัย
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ โยธิโน
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๒๔
เด็กหญิงดาราวรรณ เครือยา

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายดำรงค์ มะลินิล
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๒๖
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา เวชจำนงค์สังข์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายทรรศน์ สีแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายทศพร พรหมแต้ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงทัศน์วรรณ เกิดนวน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๓๐
เด็กหญิงทิฆัมพร เกษรวิจิตร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงธณัฐชา วิริยะจารี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายธนกฤต ราชวงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายธนกฤษ มงคลพณิช
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายธนภัทร อยู่เย็น
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายธนายุส ขุนอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงธัญรดา
วัฒนะไพโรจน์พงษ์ ๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงธัทธิดา สถานอุ่น

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงธิดาพร เอียมสำราญ

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงธิดาเทพ อินอ่อน
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายธีรภัทร์ ดินแดง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายธีรภัทร์ บุญเกิดกูล

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายธีร์ธนิค สวรรค์ตรานนท์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายนนทวัฒน์ เหลืองวิเศษกุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายนพกร บุญเพิม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงนภสมล บุญเติม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงนภัสสร บุญเปลียน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายนลธวัช เวฬุวนารักษ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงนวพร เมณฑ์กูล
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงนัฏภรณ์ บานเพียร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๕๐
เด็กหญิงนัฐฌา จีรังกูล

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายนันทพันธุ์ บุญรอด
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ธรรมวิชัย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงนาราภัทร ศักดิเพชร

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายนาราภัทร เอียมชม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงนิชานันท์ วิชชจุฑากุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงนิชาภัทร สรวงเทพ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ วรวาท
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กชายนิรัตน์ คันงาม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงนิศารัตน์ ชัยมงคลนุกูล
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๖๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ อยู่สมพงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายบุญญวัฒน์ ปอมใย
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงปฏิพร แย้มเอียม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงปณัฐฌา คงเจริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายปภังกร เหล่าเขต

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงปภาดา ดีประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายปรมกร คิดไร
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงปริยากร รุ่งรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายปรเมศ จำปาทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงปญจพร ศิริทรัพย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๗๐
เด็กหญิงปทมาภรณ์ สิราช

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงปนวลีรัตน์ พิมพ์ภาพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงปาณิศรา วงษ์ลักษณ์
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายพงศธร บานเย็นงาม
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายพงศ์จักร ไวยธัญกิจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กชายพงศ์ชนก นุชเกิด
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายพงศ์พล ชาญวิทยา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงพรกนก เรืองชัยเสรีพงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงพรนิภา คล้อยสมัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายพรพงศ สุขสำราญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๘๐
เด็กหญิงพรภิมล พานพรม

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงพรรณิตา ประทุมมาส
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กชายพรเทพ ปนก้อน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงพรไพลิน อุปการ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงพลอยนารี วัฒนดีเลิศ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๘๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน มะลิซ้อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงพัชราพร ศรีจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงพัชราภา นาคสุข
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กชายพัฒนไชย สาระคุณ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงพันธิดา ทิพย์จ้อย
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๙๐
เด็กชายพันธุ์แท้ พัฒนากุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงพิชชาภา เอียมเจริญ

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กหญิงพิชญา แซ่พ่าน
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายพิพัฒน์ พิมาศกมลพัฒน์
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายพิพัฒน์ แพรพฤฒิภัทร
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงพิราวรรณ สังข์เดช
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายพีรพล วงษ์จันทร์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กชายพีรภัส ปรัชญาวุฒิรัตน์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายพีรวุฒิ จารปญญาชีพ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กชายภคพล ขำขัน
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายภริภัทร นิรันดร์ศีลคุณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงภัทธนัตตา ศรีนรคุตร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๐๒
เด็กชายภัทรดนัย จันทรังษี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๐๓
เด็กหญิงภัทรลภา ชืนบาน

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๐๔
เด็กหญิงภัทรวดี แบนไทยสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๐๕
เด็กหญิงภัทราพร แสงเพ็ชร

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๐๖
เด็กชายภาคภูมิ พบโชค

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๐๗
เด็กชายภูริช สิงห์คำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๐๘
เด็กหญิงมณีวรรณ์ ผาติพลสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๐๙
เด็กหญิงมนัสวรรณ ปานกรด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๘๑๐
เด็กชายมัชฌิมา บุญอินทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กชายรัชชานนท์ บุญเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กชายรัชวัลคุ์ พันธุ์วัง
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กชายรัฐภูมิ โปทา
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงรัตนากร ทองดีเล็ก
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ รัตนเพชร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงรีลาวดี โคกโต
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงรุ่งระวี อินทร์เอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กหญิงรุ่งฤดี โสระดา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงลออรัตน์ ศรีสังวรณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๒๐
เด็กชายลัทธพล บุญบาง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กชายวชิระ ทาจวง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงวณิดา แตงนวลจันทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงวรรณพร ผลสิทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายวรลภย์ แย้มเกษร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายวรายุทธ์ เพชรทิม
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๒๖
เด็กหญิงวริญระภัทร์ แช่มเอียม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายวศิน แตงนวลจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายวษพล เอือวันทนาคูณ

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายวสันต์ ยังมาก
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายวสิษฐ์พล ชีพดำรงค์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายวสุรัตน์ บัวกลิน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายวัฒนากร คำโน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กชายวิติกร ตังประเสริฐ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงวิภาวนี ลาเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ เนียมลอย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงวิมลิน ปนนาค
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงวิมารา จรมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงศรัญญา แซ่เอียว

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงศรัณญา มิงนิม

่ ่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงศลิษา ทับพรหม

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงศศิกาญจน์ มีสอน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงศศิกาญจน์ แก้วมา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงศศิกานต์ คุ้มประดิษฐ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์อ้วน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงศิรกานต์ ทองพานิช
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงศิริลดา นาวิชิต

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายศิลา วงษ์จันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายศุภกฤต สีตุธะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

แจ่มจำรัส
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายศุภชัย มีสำราญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายศุภชัย เรือนเย็น
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงศุภรัตติยา ธนจิตรวิไลย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กชายศุภากร มาลัยทอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ การันต์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กชายสหรัฐ บริภารัตน์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายสันติภาพ บุญส่ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กชายสิทธิชัย คงรักษา
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายสิทธิเกล้า กะระคนธ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กชายสิรสิทธิ

์

ศิริวัฒน์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายสิริชัย

แสงสุวรรณถาวร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงสุกานดา สุวรรณบาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงสุจิรา ทองมาก
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงสุชัญญา พูลเกลียง

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ มากคุณ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายสุทธิพร วงษ์คล้าย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายสุธิพร แสนรส
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงสุพิชญา บัวสุวรรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงสุภัทธา มิงเมือง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงสุวินันท์ แสงพ่วง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๗๐
เด็กชายอคิน ชาเนตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงอชิรญา เสือเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายอธิพัชร์ วรากรศิริโรจน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กหญิงอนันตญา มีมุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายอนุวศิน ราชวงษ์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงอรจิรา รังสีโอภาส
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงอรณิชา อุ่นเปา

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงอรษา แพรบุญ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายอริธัช แย้มกระจ่าง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงอริษา กิตติบัวสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายอวิรุทธ์ ปูเกิด

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายอัษฎาวุธ นาคสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายอาทินันท์ ศรีโปฏก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงอาภัสรา ขำเสม
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงอินทิรา มงคลเศวต
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๘๕
เด็กหญิงเกจกัญญณัฐ

โกศล
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กชายเกตุกิตติ อ่องเล็ก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๘๗
เด็กหญิงเกวรินทร์พร นาคอ่อน

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงเกศินี หมอนชูเกตุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงเขมจิรา จันทร์น้อย
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงเขมิกา จันบุญมี

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายเจตน์ดิลก อังสุโชติ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงเจนนิสา ยังดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กหญิงเณศรา สุนทรบุตร
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายเบ็นเน็ต บำรุงชาติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงเพชรลดา เพชรรัตน์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงเพ็ญพิมล บุญมูล
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กชายเศรษฐ์พล นันทนพิบูล
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงแก้วกานศ์ นพรัตน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงแพรพรรณ เอียมฉำ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงแพรวพลอย เรืองศิริ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๙๐๑
เด็กหญิงโชติกา หลิมธนชัย

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงโชตินภา พุ่มจงกล

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงโชติรส บุญวิเศษ

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๙๐๔
เด็กชายโภคิน นาคเกษม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายโภคิน อังกาบ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๙๐๖
เด็กชายไกรวิน เกิดปาน

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๑๙๐๗
เด็กชายธรรมรงค์ เสือเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงนันทิชา เกตุเรือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายภัควัฒน์ รอดเนียม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายกรณฤทธิ

์

คำกำเนิด
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กหญิงณัฎฐริณีย์ วิหกรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงเฟองฟา เรืองแพ
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงกรรณิกา ส้มมีศรี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์ขำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงนิศิตา โภคะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงบัวชมพู บุญพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงปยดา ใจอินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงวิไลรัตน์ วุฒิเขต
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายวีระทัศ อินธิเดช
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๒๐
เด็กชายวีระพล เกษาพร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายศักดิดินนท์

์

จำรัสจริง
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงสุชานันท์ แก้ววงษ์ล้อม
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายอรรถพล มิงตระกูล

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กชายไชยพฤกษ์ อำหอม
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายชัยมงคล ดีเสน
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายธีรดิษฐิ

์

ปานกรด
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายพีรพันธิ

์

อิมทรัพย์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงมัทนียา ตาสุยะ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายเขมทัต อินทร์ทิพย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงใผผิง รอดเจริญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงกนกพร ขอมธิดา
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กชายณัฐพร แช่มสอาด
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายทัตพล พงเฟยม
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๓๔

นางสาวธีมาพร แนไพร
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงพิมพ์นิภา หมอแจ่ม
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงวิลาสิณี ช่างไมั
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กชายเสกสรรค์ เรืองโพธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กชายกรณ์ดนัย สังข์กสิกรรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กชายจิรพัฒน์ ยิมกลิน

้ ่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๔๐
เด็กหญิงจีรนันท์ อินสุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กชายชยานันต์ รักแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงทัศนา แสงพ่วง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายธนชัย บำรุงชาติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายนพดล เมืองเปลียน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กชายนภัทร สิงห์โสภา
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงนลินนิภา นิลใจพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงนิตย์รดี อินทร์เลียง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายนิรุธ ไหมทองคำ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายปราโมทย์ ประจำเขต
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๙๕๐
เด็กชายปญจพล ศรีพูล

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายปยพันธุ์ โหย่งไทย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายปยะ ทางตรง
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายพงศกร ลออลักษณ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงพัชรีพร บูระภาพ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายพิชชา บรรลือ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงพิรานันท์ พวงจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายพิสุทธิ

์

ไทยสำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๕๘

นายรพีภัทร แสงดารา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงรวีนิภา เรือนเย็น
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงรัตนวดี อนุชิต

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายวรทัต ฟกศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายวีรภัทธิ

์

จันทร์ทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายศรายุทธ นันที

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงศิริวรรณ แสงบัวแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายสิทธิชัย ฤทธิศิริ

์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายสุทธิพร ขำเหมือน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงสุวิมล บุญศรี
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

พัฒน์จันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายอนุวัต กอดสอาด
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายอนุวัติ พรมคล้าย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เรืองวงษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สมบุญโภชน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายไชยวัฒน์ สิงโห
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายจักรพงศ์ พัชรพรธัญรดี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายจิรภัทร์ ศักดิเพ็ชร

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ไกรเนตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายธนกร เมฆอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายวีระชัย สุธาพจน์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายอภิชาติ หมอแจ่ม
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๘๐
เด็กหญิงอำนาจ เอียมน้อย

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กชายเฉลิมพร แสวัง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงจารุณี โพธิโต

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงชลธิชา วงษ์รักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายชลสิทธิ

์

เอมเอก
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ทับทิมสว่าง
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายทิพากร เหมือนสังดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กหญิงนภัสสร แซ่ฮ้อ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายนฤพัฒน์ หนูทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กหญิงนันธิดา พึงสวัสดิ

่ ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงนิรัชพร สมบูรณ์พันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงปภัสรา หมอแจ่ม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงพัชรพร จูอี

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กหญิงภัคจิรา ใจกล้า
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กหญิงมาลีรัตน์ อุบลไพร
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายรัชชานนท์ กรโสภา
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายรัฐภูมิ ชมพู
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงรุจิรา ภู่จำรูญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงวรรัตน์ พันธุรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายวีรภาพ พานพรม
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายสรายุทธ วรผล

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กหญิงสายทอง สร้อยสน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงสิรินธา สุวรรณหงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงสุวรรณดี สิงห์รัง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ เทียมฤทธิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายเข็มทิศ ขามเทศ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายเมธี พิมพ์อาภรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กชายไพสิฐ เปลียนบุญ

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายธนพล ขำประถม

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงบัญฑิตา แย้มแสน

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายรุ่งสว่าง รักสัตย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๑๑
เด็กชายวัชรานัฐ บุญส่งศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายสิรวิชญ์ กรวยทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๑๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ทองแฉล้ม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๑๔
เด็กชายชินดนัย พูลเขตนคร

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายนรสิทธิ

์

นาราช
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๑๖
เด็กชายบุญนำโชค บุญนิล

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายปริวัฒน์ สายรัตน์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๑๘
เด็กชายมีชัย ปญญาไว

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงณศิริ ศรีนารอด

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายภูริ ใจกล้า

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายวีรพล ธูปขำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๒๒
เด็กชายสรนันท์ สายพันธ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๔๕๙/๒๐๒๓
นายชิตณรงค์ คงนา

๑๒/๐๔/๒๕๓๖

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๒๔
นายดอกรัก สุขขา

๐๗/๑๐/๒๕๓๖

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๒๕
นายพงษ์สิทธิ

์

โพธิทอง

์

๑๐/๐๔/๒๕๓๗

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๒๖
นายกิตติศักดิ

์

บรรเทากุล
๒๑/๐๔/๒๕๓๘

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๒๗
นายเจษฎากร พวงรัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๓๘

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๒๘
นายธงชัย แจ้งประดิษฐ์

๑๒/๐๖/๒๕๓๘

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๒๙
นายธรรมภณ ภูษาทอง

๐๓/๑๐/๒๕๓๘

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๓๐
นายณัญวุฒิ นาดี

๒๓/๐๔/๒๕๓๘

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๓๑
นายพงศ์สุวรรณ คำภาจิตร

๑๒/๐๔/๒๕๓๘

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๓๒
นายณัฐพงษ์ ราวิล

๐๘/๑๑/๒๕๓๘

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๓๓
นายชุมพล อำไพพิศ

๐๕/๐๓/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๓๔
นายเลิศสิน เนยหนู

๐๕/๐๙/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๓๕
นายณัฎฐวัฒน์ ธนาเธียรสิน

๐๙/๑๒/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๓๖
นายแสนภู แซ่ย้า

๒๗/๐๑/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๓๗
นายพุฒินัฎฐ์ มโนรา

๑๕/๐๕/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๓๘
นายจาตุรงค์ เอียมชม

่

๑๗/๑๑/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๓๙
นายหิรัญ ศรีเดช

๑๑/๐๑/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๔๐
นายธวัชชัย ไซประเสริฐ

๐๑/๑๒/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๔๑
นายธีรพงษ์ คงบุรี

๑๖/๐๔/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๔๒
นายวิษณุ คตเย็น

๑๒/๐๗/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๔๓
นายอิทธิพล พันธุรัตน์

๐๙/๑๒/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๔๔
นายเฉลิม บุตรดาบุญ

๐๔/๐๙/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๔๕
นายวิวัฒน์ ทองกลาง

๒๘/๐๒/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๔๖
นายเฉลิมชัย แซ่ตัง

้

๐๕/๑๒/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๔๗
นายชวรัตน์ สงวนพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๔๘
นายบรรพต สุขเกษม

๑๑/๐๖/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๔๙
นายรัฐนันท์ เกาวนันท์

๒๒/๑๐/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๕๐
นายอนุสรณ์ ยอดมามูล

๐๓/๐๒/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๕๑
นายพงษ์ศิริ เชือมศรีจันทร์

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๕๒
นายพีรพัฒน์ คงขันธ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๕๓
นายวันชัย ยศยอด

๑๑/๐๗/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๕๔
นายธงชัย สุขนิม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๐๕๕
นายสราวุฒิ ปานคำ

๒๙/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๕๖
นายสาธิต แซ่โอ

๑๗/๐๘/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๕๗
นายเฉลิมพงษ์ ชูพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๕๘
นายกิตติศักดิ

์

เสริมสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๕๙
นายชโนดม วงษ์แดง

๑๐/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๖๐
นายตะวัน เกิดเจริญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๖๑
นายธงชัย จำนง

๑๓/๐๓/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๖๒
นายธงชัย เพ็ชรอำไพ

๑๓/๐๙/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๖๓
นายนครินทร์ เรืองอร่าม

๒๖/๑๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๖๔
นายปรัชญา แซ่ลิว

้

๒๙/๐๗/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๖๕
นายพรประชา มิงทอง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๖๖
นายวิวัฒน์ พุกเภา

๐๘/๐๕/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๖๗
นายวุฒินันท์ จันโสดา

๓๐/๐๕/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๖๘
นายสุธี เส็งประสาร

๑๓/๐๕/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๖๙
นายสุภากร เกิดสุวรรณ์

๐๕/๐๕/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๗๐
นายอนุสรณ์ รัตนพิทักษ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๗๑
นายดนัย ทรัพย์เมือง

๒๔/๐๓/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๗๒
นายสุรพล โสดา

๐๕/๐๓/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๗๓
นายยุทธพงษ์ จันทร์นิม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๗๔
นายณัฐชนนท์ เทียนน้อย

๑๙/๐๕/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๗๕
นายชัชวาล จำเนียรพล

๑๐/๐๖/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๗๖
นายฤทธิชัย

์

ทาอ้น
๐๓/๐๔/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๗๗
นายแสงอรุณ บุญอยู่

๒๐/๑๐/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๗๘
นายวาทิต กล่อมผ่อง

๑๗/๑๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๗๙
นายทินกร แจ่มกระทึก

๑๒/๐๔/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๘๐
นายปยดนัย วิเวกจวง

๒๕/๑๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๘๑
นายชาติไทย พุ่มอิม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๘๒
นายวรรณชาติ เสือเจริญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๘๓
นายพัลลภ ชูเมือง

๑๑/๐๙/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๘๔
นายกิตติศักดิ

์

แก้วนิสสัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๘๕
นายธัญเทพ ศรีศักดินอก

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๘๖
นายพงค์ศิริ อนุโยค

๑๑/๐๓/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๘๗
นายกรรชัย เพ็งพานิช

๒๑/๑๒/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๘๘
นายณัฐวุฒิ บุนนาค

๒๙/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๘๙
นายณัฐวุฒิ หมอรักษา

๐๑/๑๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๐๙๐
นายสมพงษ์ สุวรรณกลาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๙๑
นายสัณฐิติ จงกสิกิจ

๐๓/๐๖/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๙๒
นายสุทัศน์ ลำเชือก

๒๕/๑๒/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๙๓
นายปญญา บุญทา

๓๐/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๙๔
นายณัฐพงษ์ พุทธสิงห์

๓๑/๑๐/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๙๕
นายกฤษฎา หงษ์เขียว

๑๘/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๙๖
นายธเนค กิงแก้ว

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๙๗
นายวรากร ถาวร

๑๙/๐๙/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๙๘
นายหัตถชัย มะโนรส

๒๐/๐๖/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๐๙๙
นายอภิเชษฐ์ ศรีบัวแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๐๐
นายธีรยุทธ โพนขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๐๑
นายกิตติภณ เพ็งไทย

๒๔/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๐๒
นายรัตนชัย ปนเพ็ง

๐๖/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๐๓
นายศิริพงษ์ เยียมยุทธการ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๐๔
นายศิวกร นิลน้อย

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๐๕
นายสุชาติ แจ่มใส

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๐๖
นายทสิทธินนท์ พูลทัพ

๑๕/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๐๗
นายกิตตินันท์ น้อยสันติ

๐๕/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๐๘
นายธีระวัฒน์ สว่างแจ้ง

๐๓/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๐๙
นายธนบดี สุภวารี

๐๓/๐๔/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๑๐
นายพีรพล อัมฤทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๑๑

นายสมฤกษ์ ชิตสุระ
๑๕/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๑๒

นายกิตตวรรณ มุมวงค์
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๑๓

นายกิตติพงษ์ บัวจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๑๔

นายชิษณุพงษ์ แก้วโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๑๕

นายณัฐธัญ เทพสถิตย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๑๖

นายทวีศักดิ

์

แสงจันทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๑๗

นายธนพล ทองคำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๑๘

นายยุทธกร ขีเหล็กสี

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๑๙

นายวรภาส ปรีเปรม
๐๓/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๒๐
นายวันชนะ มีพันธุ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๒๑

นายวิชยา พลรักษา

๑๒/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๒๒

นายวิษณุ แซ่โล้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๒๓

นายอดิเทพ รักศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๒๔

นายอิทธิพล สังคะวิสุทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๑๒๕

นายสันติสุข นาควัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๒๖

นายศุภมิตร พันธุวงษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๒๗

นายสุเทพ ปุยอ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๒๘

นายไพโรจน์ พุ่มมะรินทร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๒๙

นายกิตติพงษ์ เบ้าชาลี
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๓๐
นายณภัทร พรหมณรงค์

๒๕/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๓๑

นายวุฒิพงษ์ มูลต๋า
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๓๒

นายอนาวิล เมณฑ์กูล
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๓๓

นายนิพนธ์ อ่อนด้วง
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๓๔

นายพิฆเนศ ลุนอินทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๓๕

นายอำนาจ กองยาง
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๓๖

นายณัฐพล สำราญดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๓๗

นายธนทัศย์ เอกนะ
๐๙/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๓๘

นายประสาน วังจีน
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๓๙

นายมงคล นิมอนันต์

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๔๐
นายสมพล เหล็กเพ็ชร

๐๙/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๔๑

นายองอาจ โกประพันธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๔๒

นายณัฐชนน สีวิใจ
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๔๓

นายศราวุฒิ ตันดี
๑๒/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๔๔

นายทะนง สังข์พรหม
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๔๕

นายนคร พรมจิว

๋

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๔๖

นายพิสิษฐ์ พรหมรักษา
๐๗/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๔๗

นายปฏิภาณ โล่ห์สุดใจ
๐๒/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๔๘

นายเล็ก ปนแก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๔๙

นายวสวัตติ

์

เรืองฤทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๕๐
นายพิเชษฐ์ มีบุญ

๑๔/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๕๑

นายกำพล เรืองปน
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๕๒

นายโกวิทย์ มนตรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๕๓

นายจตุภูมิ น้อยนำใส
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๕๔

นายชยุตพงษ์ ตันตุลา

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๕๕

นายชัชนันท์ แสนพรม
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๕๖

นายชัยวัฒน์ สายเพิม

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๕๗

นายณภัทร แตงพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๕๘

นายเทพนิมิตร ปนมูล
๒๒/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๕๙

นายธนทัศน์ สังข์คำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๑๖๐
นายธวัชชัย ถาวร

๒๕/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๖๑

นายธิติพงษ์ อยู่เย็น
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๖๒

นายนันทการ บุญยง
๑๗/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๖๓

นายนันทวัฒน์ ภูมิบุญชู
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๖๔

นายปฐมพงศ์ สินไชย

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๖๕

นายปนนรา จันภิรมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๖๖

นายมนัส บัวกล
๐๙/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๖๗

นายศรนรินทร์ จันภิรมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๖๘

นายสุทธิรักษ์ พาพิมพ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๖๙

นายอชิตพล รักอก
๐๙/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๗๐
นายอภิชาต แสนแสง

๑๔/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๗๑

นายอำพล บุญขำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๗๒

นายรัฐกิตติ

์

แซ่ลิม

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๗๓

นายวัชระ ครุฑเพชร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๗๔

นายบัญฑิตย์ ทองพรหม
๑๙/๐๔/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๗๕

นายสุริยา วงษ์จำปา
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๗๖

นายวสันต์ บำรุงอักษร
๒๑/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๗๗

นายณรงค์ศักดิ

์

ชัยฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๗๘

นายพงษ์พัฒน์ เมืองนก

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๗๙

นายพงษ์เพชร เถือนวิไล

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๘๐
นายเจษฎา ฤทธินรา

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๘๑

นายณัฐสิทธิ

์

โสภิตเจริญ
๒๒/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๘๒

นายกฤษฎาวุฒิ บุญเจริญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๘๓

นายจักรพันธ์ ปุญปน
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๘๔

นายจิรายุทธ กันพรมมา
๒๒/๐๓/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๘๕

นายธนสร ลินำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๘๖

นายธรรมรัตน์ เมืองตุ้ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๘๗

นายนภดล สุขแจ่ม
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๘๘

นายเมธา แย้มเจริญ
๒๐/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๘๙

นายสมหมาย จันบาล
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๙๐
นายธนาธิป เจ็กแสง

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๙๑

นายอัครพนธ์
อิศรากูร ณ อยุธยา ๐๓/๐๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๙๒

นายธนากร มูลเสนา
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๙๓

นายแสงประทีป เข็มทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๙๔

นายอนาวิล พิกุลศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๑๙๕

นายรวิชญ์ ยาชมภู
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๙๖

นายภูมินทร์ พูลสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๙๗

นายนิติพงษ์ เรืองภู่
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๙๘

นายณัฐชัย เบียวเก็บ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๑๙๙

นายพชรพล ดีเจริญรุ่ง
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๐๐
นายปราการ ใจเร็ว

๒๒/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๐๑
นายกฤษกร เชียงทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๐๒
นายณัฐพล กรุดไคร้ธัญสิริ

๒๕/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๐๓
นายณัฐพล ทองรอด

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๐๔
นายณัฐรัตน์ อันดอนกลอย

๋

๒๘/๐๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๐๕
นายภานุ บุญยัง

๑๔/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๐๖
นายภูมิกร ทองมาก

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๐๗
นายมารภัจจ์ เพชรทอง

๒๓/๐๔/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๐๘
นายวริศ ปางแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๐๙
นายวัฒนา บุญน้อย

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๑๐
นายสุทธิศักดิ

์

สุขแสวง
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๑๑

นายวิศรุต รอดสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๑๒

นายธวัชชัย กำพล
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๑๓

นายศุภฤทธิ

์

กิจนาเรียง
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๑๔

นายวรัชญ์ วันเสาร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๑๕

นายศรายุทธ บรรจง
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๑๖

นายผดุงเกียรติ พรมกอง
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๑๗

นายณรินธร ประทุมชมภู
๒๑/๐๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๑๘

นายจักรกฤษณ์ นวลจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๑๙

นายจีรทีป หรังอุทก

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๒๐
นายณัฐธรรมนูญ จินดา

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๒๑

นายณัฐพล แสงรอด
๑๒/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๒๒

นายณัฐวุฒิ บุตรศรี
๒๑/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๒๓

นายปรีชา วงษ์แปลก
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๒๔

นายวันชัย เขียวรุ้ง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๒๕

นายสหรัฐ พลเสน
๒๘/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๒๖

นายอภิศักดิ

์

มันยืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๒๗

นายณัฐวุฒิ คล้ายชลธี
๐๓/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๒๘

นายธนาวุฒิ แดงสด
๒๘/๐๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๒๙

นายกฤษฎา สุขคำปา
๑๓/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๒๓๐
นายทัศพงษ์ อำทัพ

๑๐/๐๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๓๑

นายธันยากร ต่ายลำยงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๓๒

นายภูมิพันธ์ รักชม
๐๓/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๓๓

นายธีรพัฒน์ แสนวงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๓๔

นายพร้อมศักดิ

์

เอียมสอาด

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๓๕

นายวุฒิวัฒน์ สาลีผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๓๖

นายจักรกฤษณ์ พิมโคตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๓๗

นายดุสิทธิ

์

สร้อยจำปา
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๓๘

นายอมรเทพ กัลลา
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๓๙

นายทนงศักดิ

์

แก่นทรัพย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๔๐
นายคณิศร วิชิตธนาฤกษ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๔๑

นายจิรานนท์ โลกะนัง
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๔๒

นายกัลชาญ คำแหง
๓๑/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๔๓

นายวริทย์ หงษ์ยิม

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๔๔

นายณัฐนันท์ ใจรัศมี
๒๒/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๔๕

นายสุขสันต์ อ่อนทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๔๖

นายอาทิตย์ เทพรักษา
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๔๗

นายสุรศักดิ

์

หมุ่นเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๔๘

นายคำพันธ์ ศรีหาสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๔๙

นายวสุพล สัมฤทธิดี

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๕๐
นายประกฤษฎิ

์

หลำนุ้ย
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๕๑

นายภูชิช สายสอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๕๒

นายเกียรติศักดิ

์

ดาดวง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๕๓

นายเดชา พันธ์ขำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๕๔

นายเรวัตร แก้วแพง
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๕๕

นายวาทิน ถึงสุข
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๕๖

นายวีระพล ศรีมนตรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๕๗

นายวชิระ ก้อนนาค
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๕๘

นายศราวุธ รังแก้ว
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๕๙

นายเฉลิมพงษ์ เนสุสินธุ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๖๐
นายชลวรรษ มุ่ยทุม

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๖๑

นายพิทยา เครือสอน
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๖๒

นายวชิรวิทย์ อ่อนแล

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๖๓

นายณรงค์ พรหมบวช
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๖๔

นายสหัสวัส บูรณชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๒๖๕

นายจิตรภาณุ คำดำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๖๖

นายมนัสพงษ์ อ่วมแย้ม
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๖๗

นายบุญส่ง เพ็งถา
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๖๘

นายวันชนะ คงประสพ
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๖๙

นายเอกชัน นามสุวรรณ
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๗๐
นายอนุภัทร สังข์ทรัพย์

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๗๑

นายณัฐพงษ์ จางวาง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๗๒

นายปรีชา สังข์บัวแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายธีรพงษ์ แย้มแสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๗๔

นายวิชญปศย์ จรรยงพันธุ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๗๕

นายสุรัตน์ พยัคฆ์รัตน์
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กชายธีรภัทร ต่อติด
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายเรืองเกียรติ ยิมกลำ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ อ่อนสำรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายนที ชาญตะบะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายชุติภาส ลาหล้าเลิศ

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๘๑

นางสาวสุทธิดา แช่มช้อย
๓๐/๐๖/๒๕๓๘

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๘๒

นางสาวภลิตา หว่างเชือ

้

๒๕/๐๖/๒๕๓๘

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๘๓

นางสาวสโรชา พูลมี
๑๗/๐๕/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๘๔

นางสาวสุกัญญา การะภักดี
๐๙/๐๙/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๘๕

นางสาวพรฐิวาห์ อุรสนิท
๐๖/๑๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๘๖

นางสาวภิรสา ศาตะมาน
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๘๗

นางสาวดลพร จันทร์จุ่น

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๘๘

นางสาวนิภา เจริญราษฎร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๘๙

นางสาวทัศนีย์ บำเรอ
๑๐/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๙๐
นางสาวนุจรีย์ มันเมือง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๙๑

นางสาวชลธิชา เงินทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๙๒

นางสาวทรายทอง อ่อนทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๙๓
นางสาวปญญาทิพย์ สิทธิโฉม

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๙๔

นางสาวภัควดี ศรีโภค
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๙๕

นางสาวสุกานดา หาหาญ
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๙๖

นางสาวสโรชา สายเส็ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๙๗

นางสาวแพรสรุ่ง โคกคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๙๘

นางสาวและและ ไม่มีนามสกุล

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๒๙๙

นางสาวกัญญารัตน์ อารีรักษ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๓๐๐
นางสาวธิดารัตน์ กลอยเดช

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๓๐๑
นางสาวกมลวรรณ สุขจิตร

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๓๐๒
นางสาวเบญจรัตน์ คำปูนเจียม

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงกนกทิพย์ ภมร

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๐๔
เด็กหญิงกนกนิภา จำรูญพันธุ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๐๕
เด็กหญิงกนกพร ทิพมงคล

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงกนกพร แดงประเสริฐ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๐๗
เด็กหญิงกนิษฐา หมันการ

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๐๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แพ่งหร่าย

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๐๙
เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีเดือน

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๑๐
เด็กชายกฤษณะพงษ์ เกิดวาระ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีชมภู
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๑๒
เด็กหญิงกัญลญารัตน์

แสงจาสุวรรณ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายกันณพงศ์ โชติสุวรรณรัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ วรอินทร์
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๑๕
เด็กชายกันเกรียงไกร คุ้มแสง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงกานต์กนีย์ ทรัพย์โฉม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๑๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา ธีรเกียรติปญญา

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงกานต์รวี พุกบ้านเก่า
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงกิตติยา อินจัน

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๒๐
เด็กชายจตุรพร วงษ์แก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายจักรพันธ์ เทพสถิตย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กชายจารุกิตติ

์

แก้วพุฒ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กชายจิรพัฒน์ เดชครุฑ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายจิรภัทร แดงคิว
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงจิรวัฒนา พันธมิตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายจิรสิน ใหญ่สมพงษ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงจิราพัชร โพธิกลัด

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงจุติพร คมอาวุธ
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงฉัตรรตี บริสุทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงฉัตรสุดา ศรีสุวรรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงชญาภา ม่วงยิม

้

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงชนิกานต์ วงศ์กมลวรรณ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงชนิตา ชูเฉลิม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงชนิตา เดชอุดม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายชยณัฏฐ์ ตู้วชิรกุล
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กชายชวทักษ์ เขียวขำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงชวัลรัตน์ พงษ์สิน
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายชาคริตส์ หลิน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงซูซาน นีลเซ่น
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงญาณิศา จำนงค์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๔๑
เด็กหญิงญาษิกาญจน์

ฉิมกุล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายฐปนกร อาจเอือ

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายฐานิศร นาคเทวี
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายฐิติพัฒน์ ทองสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงฐิติมา ฤทธิเรืองเดช

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงฐิศรา ปรางค์โท้
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงณัชชา ธูปเงิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงณัชฌา ชำนาญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายณัฎฐากร ทิตธเนศวงศ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๕๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชมพูนุท

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงณัฏฐธิตา คำสงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๕๒
เด็กหญิงณัฏฐ์พรรณ สีทา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๕๓
เด็กหญิงณัฐชญานันต์

แสงสว่าง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายณัฐชนน ดีฉนวน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงณัฐชา อยู่อุบล
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงณัฐญา พัสสร
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กหญิงณัฐฐิกานต์ เนียมเล็ก
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงณัฐฐิญา อ่อนนิม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ภูมิรัตน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงณัฐนรี วิเท่ห์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงณัฐพร พิทักษ์ทิม
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงณัฐภัสสร พูลสวัสดิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงณัฐมน อินไข่
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงณัฐรัชฌา ชูยินดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงณัฐวดี พุ่มกล่อม
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ปรางทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กหญิงณิชาภัทร อ่อนสอาด
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กหญิงณิชารีย์ โชติสุวรรณรัตน์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กหญิงณิภาพร กองทรง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงดลพร จันตนา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กหญิงดวงพร ไตรทิพชาติสกุล
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๗๒
เด็กหญิงดวงรัตน์ดา มณฑาทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๗๓ เด็กหญิงทรรศน์วรรณ
วิศิลป

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กชายทศลักษณ์ พิลึก
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงทัศนีกร พงษ์ประเสริฐ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กชายธนพงศ์ อู่สัมฤทธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงธนพร จตุพร
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงธนภรณ์ อยู่สา
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กชายธนภัทร มูลโมกข์
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายธนภัทร ว่องวิกย์การ

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายธนภัทร ศิรินาม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงธนัชพร พันธุรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายธนันชัย สร้อยจู
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายธนากร ภมร
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงธมลวรรณ ศรลัมภ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กชายธัชชัย ธัญญกสิกล
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองบุญ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ วะราหะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงธันยพร คงปรีชา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๙๐
เด็กชายธีรพงศ์ ตุนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายธีรเดช เนินพลับ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงนงนภัทร ยิมอยู่

้

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงนงนภัส อินไทย

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายนนทวัฒน์ แก่นบุบผา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงนนธิฌาพร ภูมิภาค
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงนพจิรา สันคามิน
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงนภสร จุ้ยสกูล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงนรมน ทัดชวด
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงนริศรา แก่นเขียว

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงนริศา คงศิริสมบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๐๑
เด็กหญิงนฤมล อ่างแก้ว

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายนวพรรษ พันธ์เขียน

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๐๓
เด็กหญิงนัชชา ศรีเอียมโฉม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๐๔
เด็กหญิงนันณภากร เกิดสุข

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายนันทพงศ์ ตุนา

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายนันทวัฒน์ บุญช่วย

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๐๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ พรมเวียง

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๐๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ สกุลเนตร

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงนันทิชา มีมุข

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงนันท์นภัส เพ็งศิริ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงนาฏลดา ขุนเพิม

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กชายนิติกานต์ โสดา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ทองมนต์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงบัณฑิตา พัตตาสิงห์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๑๕
เด็กหญิงบัณฑิตารัตน์

จาบทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงบันฑิตา สอนเมือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงบุญยวีร์ ตะนรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายบุรัสกร มันใจ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายปฎิภาณ วงค์ราชบุตร
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงปพิชญา ขำประไฟ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงปภาวรินท์ พลอยงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กชายปภาวิน เขียนเขียว
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงประภัสสร ขันธ์สุวรรณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๒๔ เด็กหญิงประภาวรินทร์
นิมเฉลิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงปรียาภัทร ธรรมชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงปณฑิตา เผือกจีน
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงปาวรินทร์ บัวลม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงปุณยนุช ใจชอบงาม
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงผริตา มาลัยทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๓๐
เด็กชายพงศ์พัฒน์ ฉมังวิภา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงพนัชกร สวนอาษา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงพรชิตา อรรถประจง
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงพรรณวษา นาบำรุง
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงพรศิริ ชูกุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงพรหมพร เมืองรัมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงพรอุสาห์ ศิริประเสริฐพร
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายพระนาย เพชระบูรณิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงพฤษภรณ์ ปนนาค
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงพลอยนภัส พรศิริวัฒนคุณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๔๔๐
เด็กหญิงพัชรดา หงษ์ดำเนิน

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงพัชรพร ทวีพิริยะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงพัดชา ชาติกรณ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ จิวสุข

๋

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงพิชชา ชนะจิตร
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กชายพิชุตม์ แจ้งใจดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงพิมผกา กองแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พงษ์พรต
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา วงศ์กมลาไสย
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา เนียมกร
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กหญิงภณัทษวีร์ คนสอาด
๑๘/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กหญิงภัครมัย เกศเกษร
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงภัทรกร จินดาภัทรากุล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงภัทรพร โพอินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ปนเคลือบ
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แต้เรือง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กชายภานุพงศ์ พรานรอด
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงภาพิมล พงษ์พรต
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงภิญญดา โมกข์ศิริ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๖๐
เด็กชายภูเบศ ภู่ศิลป

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กชายภูเบศร์ ภุกเฉย

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ พุ่มส้มจีน
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ สินประเสริฐ
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายมารุ่ง โรจน์ศรีไพบูลย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๖๕
เด็กหญิงมุกมณีวรรณ แตงโสภา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ ศรีภูธร
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายรชต ดิษสวรรค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงรวิพร แสหลิม
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงรวิสรา สมานกสิกรณ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กชายรัชชานนท์ ตัณฑวณิช

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายรัชชานนท์ บุญสำรี
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงรัชนีกร จูแจ่ม
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงรัตนา เกินสิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงริสา มาประดิษฐ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงลดาวรรณ แก้วสี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงลลิตา นิลสุ่ม
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กหญิงลลิตา โพธิศรี

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงลักษมณ เทียมทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงลาลิตา เฮนทิช
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๘๐
เด็กชายวชิรวิทย์ พรายพรรณ

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กหญิงวณิชชา ชินพิพัฒน์พงศ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กหญิงวรรณวิภา คงไทยเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงวรรณวิภา ทับจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กหญิงวรรณวิษา ผันเนตร์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กหญิงวริศรา ทองยิม

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายวสันต์ โชติกิตติบวร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงวาสิตา โรงอ่อน
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กหญิงวิภาดา สีระวัตร
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงวิภาวรรณ สุขเกษม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงวิมพ์วิภา โมราสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ พรมเชือ

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายวิศาล วัชรสรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ พัดเงิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ ยิมเจริญ

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายวุฒินันท์ สุวรรณประทีป
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายศรายุทธ โพธิเกตุ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงศลิษา ติยสถาพร
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายศศิกิจจ์ สร้อยจำปา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงศศิธร หมวกเหล็ก
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงศิริกานดา เอียมสุข

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงศิริธร ศิริพันธุ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีผึง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๐๓
เด็กหญิงสกุณี คำภักดี

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๐๔
เด็กชายสรวิชญ์ พวงแก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๐๕
เด็กชายสรวิศ สุสมบูรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๐๖
นายสรวิศ ไม้หอม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๐๗
เด็กชายสรายุทธ จันทร์เถือน

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงสราวดี สิทธิเขตกร

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๐๙
เด็กชายสหรัฐ บานเย็น

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๕๑๐
เด็กชายสันต์ทศน์ เขียวอุบล

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายสิทธิประวัติ เกตุสำราญ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงสิราวรรณ สุวรรรณรัตน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงสิริกร รักสิการ
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ธรรมเอือวิบูลย์

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงสุกัญญา สิทธิโชติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายสุทธิภัทร ศรีวารี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงสุทิศา วงษ์นาค
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงสุธิมา สุขารมณ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงสุนันทรา พ่วงดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๒๐
เด็กหญิงสุนันทา ประสิทธิแสง

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงสุนิตรา สูงปานขาว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงสุนิสา ก้อนคำ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงสุพิชฌา แรมบุญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ วงศาโรจน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงสุพิญญา ภู่พูลพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายสุภชัย จันทร์สร้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ไกรนิตย์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงสุมินตรา บุญรักษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายสุรยุทธ ศิริเกตุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงสุรสวดี จันทร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงสุวพิชญ์ หาญสมุทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงสุวรินทร์ ทองจันทร์
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงอชิรญา ใยเพ็ชร
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงอดิศา สุนทรยิม

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงอทิชา เมฆวิมานลอย
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงอธิชา เอียมนุช

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงอนงนาฏ นาควิจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายอนันต์ ปนแม้น
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายอนุรักษ์ บุษบรรณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๔๐
เด็กหญิงอภิชญา ก๊กพิทักษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงอภิชยา บุญมาติด
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงอรวี ดีชัย
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงอริศา ตังสกุลจารุพงศ์

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงอริสรา ศรียศ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงอาทิติยา แพ่งสุภา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงอาภัสรา โพธิศรี

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงอารยา ภู่ศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงอารีญา จันทร์อิม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงอารียา โพสัย
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงอินทร์ธิรา วงรอด

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงอินทิรา เชียวการพฤกษ์

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายอุกฤษฏ์ วังยาว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงอุรัสยา พูลสมบัติ
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๕๔
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

ศรีเทศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงเกสร ดอกไม้
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงเก็จชาณัฐ แพรขาว
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงเขมจิรา อ้นแพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายเจษฎา เยแจ่ม
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงเจษฏาพร น้อยเลียง

้

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๖๐
เด็กชายเจียระไน เฉียดแหลม

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงเตตะวัน พรมศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงเนติกา พันธุ์งาม
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงเนือทอง

้

มุ่งโตกลาง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงเบญญาภา พูลพันธุ์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงเพียงพบ เชาว์พร้อม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายเมธานันท์ พรมสมุทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงเมษยานีษ์ รังผึง

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงเวธิตา บุตรศรีภูมิ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กชายเอกดนัย อันผาสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๗๐
เด็กชายเอกลักษณ์ จันทา

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงเอเซีย บัคกิงแฮม

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กหญิงแพรวา จันทร์คงสุวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กชายโกวิทย์ รังผึง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงไอรดา แสงศิริ
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๗๕

นางสาวกาญจนธัช ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๗๖

นางสาวกิติญาดา ปนแปง
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๗๗

นางสาวเจนจิรา รอดพุ่ม
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๗๘

นางทัศนีย์ ยมนา
๒๔/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๕๙/๒๕๗๙

นายสัญชัย พวงมาลี
๑๙/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๕๘๐
นายชวกรณ์ เรือนหลัก

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๘๑

นายนนทพันธ์ -
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๘๒

นายสุทธิภัทร บุญอินทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๘๓

นางสาวกมลพรรณ เอียมลออ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๘๔

นางสาวกาญจนา หัถบูรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๘๕

นางสาวใกล้รุ่ง สุวรรณพิทักษ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๘๖

นางสาวจิตราพร จันทนา
๐๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๘๗

นางสาวจิราภรณ์ เสืออุดม
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๘๘

นางสาวดวงกมล ภาพยนต์
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๘๙

นางสาวถิรดา อังสุธรรม
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๙๐
นางสาวธัญพิชชา ชมภูภู่

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๙๑

นางสาวนิชดา เพ่งผล
๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๙๒

นางสาวปทมาวดี คงคะดี
๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๙๓

นางสาวพรไพลิน จันทฤกษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๙๔

นางสาวพิมพ์มาดา ธนะสิทธิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๙๕

นางสาววิริศมี อุบลเขียว
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๙๖

นางสาววีระวรรณ แว่นจันทร์
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๙๗

นางสาวศรัณย์พร ศรีจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๙๘

นางสาวศศิธร แซมกระโทก
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๕๙๙

นางสาวหทัยรัตน์ ชูแสง
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๐๐
นางสาวอมราพร นุชแหยม

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๐๑
นางสาวอโรชา แอบเพชร

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๐๒
นางสาวอังคณา โล่ห์อนันต์

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๐๓
นางสาวอัจฉราพร โพธิคำ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๐๔
นายปยะบุตร พัชรไพสิฐรักษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๐๕
นายชิรวิทย์ เทศศรีเมือง

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๐๖
นางสาวกมลชนก คงสระบุตร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๐๗
นางสาวกมลพร เล็งเนตร

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๐๘
นางสาวกริงฟา

่

บุษบา
๓๐/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๐๙
นางสาวจอมขวัญ เชียงของ

๒๔/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๑๐
นางสาวเจนจิรา กลำจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๑๑

นางสาวทรายนำ ดำมินเสก

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๑๒

นางสาวธนารีย์ เพ็ชรโต
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๑๓

นางสาวธมนวรรณ อาจหาญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๑๔

นางสาวนำ โซเซ
๐๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๖๑๕

นางสาวบุณยานุช คำพุด
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๑๖

นางสาวเบญจรัตน์ สุขเกษม
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๑๗

นางสาวประกายฟา แทน
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๑๘

นางสาวเพ็ญพิซซ่า บุญทา
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๑๙

นางสาวรุ่งฤดี ศรีวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๒๐
นางสาวลักษณารีย์ แสงศิริ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๒๑

นางสาวนารินทร์ วิเศษรัตน์
๒๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๒๒

นางสาววรรณิษา เพ็งสว่าง
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๒๓

นางสาววริศรา มิมสงค์
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๒๔

นางสาววิมลสิริ หมีเทพ
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๒๕

นางสาวสายธาร ลำสัน

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๒๖

นางสาวสุดารัตน์ ทับทาบ
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๒๗

นางสาวสุภาพร ใยเม้า
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๒๘

นางสาวเสวภา ปญญาวงศ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๒๙

นางสาวอรยา ทองแฟง
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๓๐
นางสาวอารียา รักเทศ

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๓๑

นางสาวไอยลา ฮวบกลำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๓๒

นางสาวพัณณิตา เชียงจักร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๓๓

นางสาวมัลลิกา พืนบน

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๓๔

นายธรรมธัช ยังฉิม
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๓๕

นายภัทรศักดิ

์

พุทธรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๓๖

นางสาวกรพินธุ์ ละออรักษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๓๗

นางสาวจินตภา สัมพันธ์พ่วง
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๓๘

นางสาวชลธิชา ดีสารพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๓๙

นางสาวญาณธิชา ปันนาค
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๔๐
นางสาวณัฏฐารวี รอดแสวง

๑๓/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๔๑

นางสาวณีรนุช ศรีจันทร์
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๔๒

นางสาวทิพรัตน์ ประเสริฐศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๔๓

นางสาวปวีณ์ธิดา ปเอียม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๔๔

นางสาววดีรัตน์ จันทมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๔๕

นางสาววริษา ห้วยใหญ่
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๔๖

นางสาววารณี ชัยพิพัฒน์
๑๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๔๗

นางสาววิภานันท์ ประสาทเงิน
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๔๘

นางสาวศศิวิมล แจ้งสว่าง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๔๙

นางสาวสิตานัน แตงอ่อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๖๕๐
นางสาวสิริณัฐาพร จันทร์อิม

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๕๑

นางสาวสุธิตา ไดยะศรี
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๕๒

นางสาวแสงรวี สุพงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๕๓

นางสาวอนงศนาค โพธิทอง

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๕๔

นางสาวอนพัช สุทธิสักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๕๕

นางสาวอภิชญา นุตพงษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๕๖

นางสาวอมรรัตตน์ เหล่าวินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๕๗

นางสาวอริกา ดีเทียน
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๕๘

นายประสงค์ สมแสน

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๕๙

นายพลวัต ฉิมภาลี
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๖๐
นางสาวกนกพร มะโนวรรณ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๖๑

นางสาวกาญจนา หมืนกล้า

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๖๒

นางสาวนฤมล เอียมคง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๖๓

นางสาวนัทธมล พงษ์สวัสดิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๖๔
นางสาวเบญจวรรณ ณ น่าน

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๖๕

นางสาวปณฑา สวัสดิภาพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๖๖

นางสาวมนัญญา พึงพรหม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๖๗

นางสาวมัทนา พิมสิน
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๖๘

นางสาวรัชนีกร แสงดารา
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๖๙

นางสาวรัตติกาล บัวสด
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๗๐
นางสาวลักษิกา ดีแก่

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๗๑

นางสาวลักษิกา ศรีประเทศ
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๗๒

นางสาววิชญาดา สุขาบูรณ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๗๓

นางสาววิภาวี ไหมแสง
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๗๔

นางสาวศิริพรรณ บัวทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๗๕

นางสาวสวิตตา สิมมาสุด
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๗๖

นางสาวสิริลักษณ์ สวัสดิสุข

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๗๗

นางสาวสุภานันท์ อินต๊ะคำ
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๗๘

นายญาณพัฒน์ พงษ์ประเสริฐ
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๗๙

นายเดชาวุธ กังพิศดาร

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๘๐
นายวฤทธิ อินทจร

๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๘๑

นางสาวกัญญาภา ศักดิสนธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๘๒

นางสาวเกวลิน ผู้อยู่สุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๘๓

นางสาวณัฐชยา ศิริปุณย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๘๔

นางสาวณัฐพร ยอดเพชร
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๖๘๕

นางสาวณิชา เสือเจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๘๖

นางสาวแนน บุญอุบล
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๘๗

นางสาวพรนภา ทรงรัตน์
๐๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๘๘

นางสาวภิญญดา พันสาวะนัด
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๘๙

นางสาวภูษนิสา ขำอิง
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๙๐
นางสาวลภัสรดา แตงน้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๙๑

นางสาวลักษพร คงสัตรา
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๙๒

นางสาวลักษิณา ไกรฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๙๓

นางสาวลัดดาวัลย์ พานเทา
๑๙/๑๐/๒๕๓๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๙๔

นางสาววรินทร อ่องยิม

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๙๕

นางสาววริศรา งอกผล
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๙๖

นางสาววีรยา ชมชาติ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๙๗

นางสาวศรสวรรค์ สุริกรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๙๘

นางสาวศิราณี ดีศรี
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๖๙๙

นางสาวสุทธิดา ยามโห้
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๐๐
นางสาวสุวนันท์ เล็กรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๐๑
นายนาวิน แขกอ่อน

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๐๒
นายอมรเทพ โตม่วง

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๐๓
นายวชิราภรณ์ กฤชพันธารักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๐๔
นายศรณ์ ใจกล้า

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๐๕
นายอภิชัย รุ่งแสง

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๐๖
นายอาทิตย์ ศรีบรรเทา

๑๗/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๐๗
นางสาวกมลพรรณ ชมชาติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๐๘
นางสาวก้อยทิพย์ ปนวิเศษ

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๐๙
นางสาวชุติมณฑน์ มีเผ่า

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๑๐
นางสาวทิพย์รัตน์ ปนเงิน

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๑๑

นางสาวนภาภรณ์ ทัดทาน
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๑๒

นางสาวนริศา บุญฤทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๑๓

นางสาวนันทวัน ไทยขำ
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๑๔

นางสาวผกามาส ประสาทสิทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๑๕

นางสาวภัทรภร สุริกร
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๑๖

นางสาวเมธิณา ศักดิเสือ

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๑๗

นางสาวศศิมา เกิดศิลป
๐๖/๐๖/๒๕๓๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๑๘

นางสาวสุมิตา พรหมคล้าย
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๑๙

นางสาวสุวรรณี ยอดวิเศษ
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๗๒๐
นางสาวอทิติยา แสงจันทร์

๐๕/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๒๑

นางสาวอัญมณี มหาวัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๒๒

นายกตัญู เพ็ญจันทร์
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๒๓

นายจตุรพร เลียงสีมา

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๒๔

นายชนกนันท์ ศาสนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๒๕

นายณัฐชพล โบสถ์แก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๒๖

นายประพล ทาม้าดี
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๒๗

นายเมธัส มันคง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๒๘

นางสาวกนิกนันต์ ทาทิพย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๒๙

นางสาวจิตสุภา นิลเนียม

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๓๐
นางสาวชลธิชา พัตรามี

๒๗/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๓๑

นางสาวดวงฤทัย นุ่มเหม
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๓๒

นางสาวถิรดา เผ่าโหมด
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๓๓

นางสาวนุชนารถ นาไทย
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๓๔

นางสาวบุษกร ทองโต
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๓๕

นางสาวบุษรินทร์ พรมมิ
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๓๖

นางสาวปภาวี แต่งเส็ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๓๗

นางสาวประภาพร แซ่ว่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๓๘

นางสาวพรสวรรค์ แพรเงิน
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๓๙

นางสาวเพ็ญนภา ทรัพย์ขำ
๐๒/๐๕/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๔๐
นางสาวภัคจิรา สุวรรณขา

๐๘/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๔๑

นางสาวรตี สารีผล

๑๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๔๒

นางสาวลักษิกา ขำนวม

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๔๓

นางสาววรนุช แซ่หลอ
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๔๔

นางสาววิชิตา ไชยมี
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๔๕

นางสาวศิรารัตน์ สอนภู
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๔๖

นางสาวศิริวรรณ ทองชืน

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๔๗

นางสาวสุชาดา รัตนเสวก
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๔๘

นางสาวสุดารัตน์ กฤติยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๔๙

นางสาวสุภนิดา กาเรียน

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๕๐
นางสาวอักษรสวรรค์ สิงห์รอด

๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๕๑

นางสาวอาทิตยา ยิมละไม

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๕๒

นายธนัฐพงษ์ วงค์รอด
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๕๓

นายวีรภัทร น้อยแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๕๔

นายสุทัศน์ บุญมี
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๗๕๕

นางสาวกนิษฐา โบกโต
๑๙/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๕๖

นางสาวจารุวรรณ หลิมชัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๕๗

นางสาวจีรวรรณ กอบกันยา
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๕๘

นางสาวจุฑาทิพย์ สุขประเสริฐ
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๕๙

นางสาวนฤมล เทียนนาค
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๖๐
นางสาวนิศราภรณ์ ศรีสังข์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๖๑

นางสาวภัทราภรณ์ คำสิงห์
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๖๒

นางสาววรรณภา ยอดตา
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๖๓

นางสาววรภรณ์ เสงียมงาม

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๖๔

นางสาวศันศนีย์ โภคะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๖๕

นางสาวสุธิตา ขำขุ่น
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๖๖

นางสาวสุพัตรา ผลทวี
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๖๗

นางสาวสุพิชญา สินอุดม
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๖๘

นางสาวอรวี ศรีใสคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๖๙

นางสาวอรสา กะตะโท
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๗๐
นายธรรมรงค์ ทัพเกษม

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๗๑

นางสาวญาศุมิน ช้างบุญทัด
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๗๒

นางสาวนาตาชา แย้มจันทร์จาย
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๗๓

นางสาวนิศาวรรณ มะโนบาล
๓๐/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๗๔

นางสาวแหวนทอง พ่องเชียง
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๗๕

นางสาวอารีรัตน์ เอียมวงษ์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๗๖

นางสาวอินทิรา มารศรี
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๗๗

นายกิตติ บุญเรือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๗๘

นายฐิติวุฒิ แก้วเกิด
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๗๙

นายณัฐวัฒิ สอบอ่อน
๐๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๘๐
นายธนกฤต สันติทัศนกุล

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๘๑

นายธวัชชัย บุญราศรี
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๘๒

นายพิชิตพล อ้นปอม
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๘๓

นายยศศัฒน์ บุญปองอนันต์
๐๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๘๔

นายวชิรวุฒิ กฤชพันธารักษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๘๕

นายวิทวัส จันที

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๘๖

นายวีรภัทร ฟนสุขขา
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๘๗

นายสุทธิพงษ์ เอือวรรธณพันธุ์

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๘๘

นายอนุกูล แก้วงาม
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๘๙

นางสาวจิดาภา สวัสดิวงษ์

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๗๙๐
นางสาวจิราภา วาศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๙๑

นางสาวชลลดา สุระภี
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๙๒

นางสาวณัฐชา คล้ายคลึง
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๙๓

นางสาวนพวรรณ ศรีโพธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๙๔

นางสาวพัณณิตา ศรีมุกดา
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๙๕

นางสาวรัญญา กรีฑาเวช
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๙๖

นางสาวศศิกานต์ ยอดวิญญวงค์
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๙๗

นางสาวศิรดา เฉยสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๙๘

นางสาวศุมิตา แสงกันยะกิจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๗๙๙

นางสาวสุธิดา ขำขุน
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๐๐
นางสาวสุนิสา สิงห์ไพศาล

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๐๑
นางสาวสุพัตรา เพียลังกะ

๒๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๐๒
นางสาวอรวรรณ แสนลี

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๐๓
นางสาวอัญชิสา ทองฤทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๐๔
นางสาวอัมภรพรรถ เงินเมือง

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๐๕
นางสาวปภัสรา อ่อนงาม

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๐๖
นายกิตติศักดิ

์

ศรีพัฒน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๐๗
นายธีรภัต วัณกลาง

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๐๘
นายนันทิพัฒน์ สุดใจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๐๙
นายนิรัตศัย ไหมทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๑๐
นายบุญพิสุทธิ ปยโชติ

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๑๑

นายประพันธ์ คำเอียม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๑๒

นายพรวันชัย ภูไหมพรหม

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๑๓

นายพีรพล นาคทับ
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๑๔

นายศรัณย์ นคร
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๑๕

นายสิทธิชัย มาสง่า
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๑๖

นายสุธน วชิรไตรภพ
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๑๗

นางสาวกฤตติยา สุวรรณรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๑๘

นางสาวกัญญารัตน์ งอกผล
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๑๙

นางสาวชลธิชา สุทธิ
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๒๐
นางสาวติยาภรณ์ สิริสุวลักษณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๒๑

นางสาวธาดารัตน์ มันคง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๒๒

นางสาวนพวรรณ กลินอุบล

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๒๓

นางสาวปภัสรา สัมมาศาสตร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๒๔

นางสาวประภัสสร ศรีนิล
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๘๒๕

นางสาวปารมี โพธิหิรัญ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๒๖
นางสาวภัทราวรรณ นัยนา

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๒๗

นางสาวมนัสนันทื ธนนพวัฒนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๒๘

นางสาววาริน เรือศรีจันทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๒๙

นางสาวสโรชา สำรีเกตุ

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๓๐
นางสาวสุนิษฐา ประดิษฐขำ

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๓๑

นางสาวสุภาพร โพธิศรี

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๓๒

นางสาวสุวรรณา กลินอุบล

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๓๓

นางสาวสุวิมล พัชราพินิจจัย
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๓๔

นางสาวหทัยรัตน์ รอดแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๓๕

นางสาวอรัญญา แก้วกูล
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๓๖

นายเจษฏา โพธิกลิน

์ ่

๒๒/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๓๗

นายกฤษฎา รักษ์อภิรัตน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๓๘

นายเจตนิพัทธ์ อ่อนด้วง
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๓๙

นายฐิติวุฒิ เจิมจวง
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๔๐
นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๔๑

นายทวีชัย ต๊ะปญญา
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๔๒

นายธเนษฐ ฉัตรวุฒิศิริ
๐๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๔๓

นายพงษ์ศักดิ

์

ศิริโพธิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๔๔

นายภคนันท์ ชัยพันธ์วิริยาพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๔๕

นายศสรัล ทองแปง
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๔๖

นายวรวุฒิ ร่มประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๔๗

นายวิศิน ก้อนจันทร์เทศ
๐๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๔๘

นายอัศม์เดช ฤทธิลอย

์

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๔๙

นางสาวกนวรรณ สุขแจ่ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๕๐
นางสาวเขมิกา หย่งไทย

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๕๑

นางสาวฐิติพร จำปาคง
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๕๒

นางสาวธัญพร เคนสีแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๕๓
นางสาวประภาพรรณ

บุญสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๕๔

นางสาวภาวิดา ศรีสมบูรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๕๕

นางสาววาสนา แจ้งสว่าง
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๕๖

นางสาวศุภมาส จันทร์ธรรม
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๕๗

นางสาวสิริขวัญ นานเสาร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๕๘

นางสาวสิรินทร์ญา สิงห์ลอ
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๕๙

นางสาวสุชามาศ เมืองคำดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๘๖๐
นางสาวสุณิสา พวงทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๖๑

นางสาวสุดารัตน์ พูลสอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๖๒

นางสาวสุปรียา ผลประเสริฐ
๐๙/๐๒/๒๕๓๘

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๖๓

นางสาวอรัญญา พักเชียงชา

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๖๔

นางสาวณัฐกฤตา เผ่นณรงค์
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๖๕

นายจารณะ บุตรโท
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๖๖

นายณัฐชา จันทร์ปลาขาว
๒๔/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๖๗

นายณัฐภัทร คุ้มภัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๖๘

นายธนวัฒน์ เจริญผล
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๖๙

นายภูรภัส วิจิตรสาระวงศ์
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๗๐
นายวรรณโชค แจ้งสันต์

๒๒/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๗๑

นายศุภชาติ จิตนาวสาร
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๗๒

นายสันหณัฐ ขึนทันตา

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๗๓

นายสุภกิจ ทับทิมแพง
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๗๔

นายอภิวัฒน์ บุญส่ง
๑๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๗๕

นายอำนาจ ช่วยรักษา
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๗๖
นางสาวกัณฑาภรณ์ กาฬภักดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๗๗

นางสาวเครือวัลย์ ช้างชนะ
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๗๘

นางสาวจิดาภา สว่างจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๗๙

นางสาวจินต์จุฑา รุ่งโรจน์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๘๐
นางสาวชนาภา สุขเกษม

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๘๑

นางสาวชาลินี วงจันทร์เมือง
๑๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๘๒

นางสาวโชติกา ทองอ่อน

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๘๓

นางสาวธารารัตน์ จุลมุสิ
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๘๔

นางสาวปราถนา บุตรพรม
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๘๕

นางสาวปาณิศา เพชรพล
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๘๖

นางสาวพิชชากร วงษ์วัฒนะ
๒๓/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๘๗

นางสาวรสรินทร์ บุญอุ้ม
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๘๘

นางสาวศิริพร ราโชมาศ

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๘๙

นางสาวศิริวิมล ว่องกีฬา
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๙๐
นางสาวอนัญพร ยงโภชน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๙๑

นางสาวอักษร เปยมเพ็ชร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๙๒

นายสุพันธ์ เชยจันทร์
๐๕/๑๑/๒๕๓๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๙๓

นางสาวดวงกมล อินเม่น
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๙๔

นางสาวปทมา พันล้อม
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๘๙๕

นางสาวไพรินทร์ อิมหนำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๙๖

นายณัฏฐากร ปนทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๙๗

นายจักรี ชาบัวน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๙๘

นายจิตริน จันทร์กระจ่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๘๙๙

นายชัยชนะ สายแสง
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๐๐
นายธนกฤต สุดจิตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๐๑
นายปฏิพล ศรีจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๐๒
นายพงศกร นิกขำ

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๐๓
นายพุฒิเมธ เทพแสน

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๐๔
นายวีรภัทร ชาตาสุ

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๐๕
นายศิริวิชญ์ ศรีเษม

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๐๖
นายสิทธิภาคย์ อินทะเรืองศร

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๐๗
นางสาวกัญญารัตน์ อบอาย

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๐๘
นางสาวเจนจิรา โพธิทอง

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๐๙
นางสาวชนนิกานต์ จำปาทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๑๐
นางสาวนภาพร ชุมสมาน

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๑๑

นางสาวนารีรัตน์ คำต้น
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๑๒

นางสาวปนัดดา เข็มงาม
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๑๓

นางสาววรวรรณ สุนทะโรจน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๑๔

นางสาววาสนา มากคำมี
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๑๕

นางสาวอริศรา คล้ายบุรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๑๖

นางสาวอารียา จันทร์ใหญ่
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๑๗

นายคฑาวุธ มาลาวิลาศ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๑๘

นายจิตริน แตงอ่อน
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๑๙

นายชาญณรงค์ ทองอ่วม
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๒๐
นายณัฐกานต์

ณ หลวงพระบาง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๒๑

นายพีรพัฒน์ จินดาวงศ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๒๒

นายวิศรุต สีคุ้ม
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๒๓

นายสุริยา เนินทราย
๒๖/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๒๔

นายอิทธิพล งามขำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๒๕

นางสาวพิมพ์วิภา สุรเณร
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๒๖

นายภานุวิชญ์ พงประเสริฐ
๒๓/๐๕/๒๕๓๙

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๒๗

นางสาวกิจจาณัฐ จันถาวร

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๒๘

นางสาวพรชนก ชลเวช
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๒๙

นางสาวพรนภัส สีนำเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๙๓๐
นางสาวรติมา บุญฉิม

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๓๑

นางสาวศรนันท์ สาทช่วง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๓๒

นางสาวสุนิษา รัศมี
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๓๓

นางสาวอมลรุจี แก้วศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๓๔

นางสาวอินทราณี เทพนาง
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๓๕

นายจักรภพ จินดารัตน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๓๖

นายชานนท์ เศรษฐสถาพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๓๗

นายณรงค์พร กุลทิพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๓๘

นายธนนต์ ดอนวิเชียร
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๓๙

นายธีรเดช สระศรีแสง
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๔๐
นายธีรภัทร ปญญาชวัฑ

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๔๑

นายพงษ์ศักดิ

์

ใฝทรัพย์บริสุทธ์
๒๖/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๔๒

นายพชรพล ลิขิตกิจการกุล
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๔๓

นายพัชรพล เทศนา
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๔๔

นายพิริยกร ภู่เกตุ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๔๕

นายพีรพล หมือชำนาญ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๔๖

นายภัทรดนัย ทะสี
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๔๗

นายยศพร จันตนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๔๘

นายสรรพวิชช์ ศิริวงศ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๔๙

นายอรรถวุฒิ แก้วตา
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๕๐
นางสาวจุติพร ชุติมันตื

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๕๑

นางสาวเมธาวี ใบเขียว
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๕๒

นางสาวลีลาวดี นุชขำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๕๓

นางสาวศุภการณ์ สุพัตพณิชการ
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๕๔

นางสาวสุคณทิพย์ ชูศิลป
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๕๕

นางสาวอรปรียา จันลี
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๕๖

นายเดชศักดา ดีพรอม
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๕๗

นายธนกริช ศรีประมวล
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๕๘

นายรัตทิชัย หมีเทพ

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๕๙

นายวงศพัทธ์ เลือดทหาร
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๖๐
นายศุภกร ปนใจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๖๑

นายสุทธิพร ชาภู่พวง
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๖๒

นายเหนือธนา ไชโย
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๖๓

นายอุทารวิญ์ อินทยากรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๖๔

นางสาวทิพธิดา ผลไพร
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๒๙๖๕

นางสาวเอมม่า มาติลด์ดูอาร์ด
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๖๖

นายธีรพัฒน์ พิบาลสิน
๑๑/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๖๗

นายประเสริฐศักดิ

์

มีเปรม
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๖๘

นายภูมิรพี วังจีน
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๖๙

นางสาวทรงพร สังข์แย้ม
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๗๐
นางสาวพลอยนภา หนูทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๗๑

นางสาวศิริพร จันทร์ปอม
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๗๒

นางสาวสุวรรณา ชังหลก

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๗๓

นายไกรวิทย์ ศรีธนะ
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๗๔

นายณัฐนัย จันทร์เกิด
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๗๕

นายณัฐพล สังข์ทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๗๖

นายนิติธร ชนชนะกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๗๗

นายรชต
โอฬารวิกัยกิจกุล

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๗๘

นายวัรท สังข์สุด
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๗๙

นายวัชพล ประกอบมูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๘๐
นายศกร ธำรงค์วัฒนกุล

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๘๑

นายสหัสวรรษ รุ่งเกษร
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๘๒

นายสิทธิพรชัย แขขุนทด
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๘๓

นางสาวกรกนก เกิดไพโรจน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๘๔

นางสาวกัญญาณัฐ สิทธิสินธุ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๘๕

นางสาวกุลสตรี กรรณิกา
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๘๖

นางสาวจิราภา ศรีลาวุทธ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๘๗

นางสาวณัฐนันท์ แซ่หุ่น
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๘๘

นางสาวธิญาภรณ์ ผลประเสริฐ
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๘๙

นางสาวธิติณา บารมี
๐๘/๐๘/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๙๐
นางสาวนรีรัตน์ คำคุณเมือง

๑๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๙๑

นางสาวปรียาภรณ์ นาคบาตร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๙๒

นางสาวปาริฉัตร บุญวัตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๙๓

นางสาวพิทยาภรณ์ แก้วเกตุการณ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๙๔

นางสาวภัคธีมา ปกเขทานัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๙๕

นางสาวมินตรา แดงมณี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๙๖

นางสาววันวิสา ฉายแสง
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๙๗

นางสาววีรวรรณ พงษ์ดนตรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๙๘

นางสาวศิริลักษณ์ สุขมาก
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๒๙๙๙

นายกิตติธรรม กาละศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๐๐๐
นายธนากรณ์ คำเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๐๑
นายธนายุทธ สุภาการณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๐๒
นายนนทกร พวงสมบัติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๐๓
นายภพธร บุญฟู

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๐๔
นายภาณุพงศ์ แสงฉาย

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๐๕
นางสาวกฤษณา คำแก้ว

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๐๖
นางสาวเกวลิน ธูปบูชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๐๗
นางสาวเขมอัปสร ธูปบูชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๐๘
นางสาวจิตราภา พัสกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๐๙
นางสาวโชติกา ขุนเมือง

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๑๐
นางสาวณัฐพร มิงพิน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๑๑
นางสาวธัญรดา ดวงประทุม

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๑๒
นางสาวนภัสสร ใจตรง

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๑๓
นางสาวนฤมน แสงสินไชย

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๑๔
นางสาวบุศราคัม รุ่งจิราภิรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๑๕
นางสาวภัทรวดี พรรษา

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๑๖
นางสาวราตรี แมมอ๊อด

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๑๗
นางสาวลักษณพร ศรีคชไกร

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๑๘
นางสาววาสนา บุญอเนก

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๑๙
นางสาววิลาวัณย์ อรุณรัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๒๐
นางสาวศิรวรรณ ชืนจิตร

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๒๑
นางสาวสรัลชนา ศรีนอก

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๒๒
นางสาวสุพริดา พรหมนิธิ

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๒๓
นายจักธพงศ์ คงมากทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๒๔
นายจิณณาภัทร์ หินสม

๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๒๕
นายชัยธวัช ชืนดอนกลอย

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๒๖
นายเดชชน บวรบลภัทร

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๒๗
นายปฏิภาณ นาคะมาลัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๒๘
นายสุภาพ เวียงแม้นทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๒๙
นายอภิสิทธิ

์

เชเดช
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๓๐
นางสาวปทมา ฤหะลม

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๓๑
นางสาวภัทรภร นำปูนสัก

๐๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๓๒
นางสาวศยามล ศิริบรรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๓๓
นางสาวศศิวิมล สุขน่วม

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๓๔
นางสาวศิริกันยา ชืนดอนกลอย

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๐๓๕
นางสาวสุทัตตา แก้วสละ

๒๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๓๖
นางสาวสุธิมา ชืนแย้ม

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๓๗
นางสาวสุพรรณี ศรีสด

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๓๘
นางสาวสุรัสสวดี มีเอนก

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๓๙
นางสาวอรสา แช่มช้อย

๑๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๔๐
นางสาวอริสา สีชมภู

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๔๑
นางสาวอัจจิมา ใจกล้า

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๔๒
นางสาวกนกพร รังผึง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๔๓
นายราเมศ วีระหงษ์

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๔๔
นางสาวจารุวรรณ กวางลา

๒๓/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๔๕
นางสาวชไมพร ไชยตันเทือก

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๔๖
นางสาวชุติกาญจน์ ธรรมรงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๔๗
นางสาวณัฐณิชา จันทรวรชาต

๑๘/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๔๘
นางสาวน้องปราย ไพรสิงห์

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๔๙
นางสาวบัณฑิตา บัวบุญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๕๐
นางสาวภาวิณี มะโนปา

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๕๑
นางสาวมณฑาณี บุญยะ

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๕๒
นางสาววริศรา สมบุญนา

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๕๓
นางสาววศินี พระโพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๕๔
นางสาววาสนา เสือเผือก

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๕๕
นางสาวสโรชา เกษสุวรรณ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๕๖
นางสาวสุจิตรา สมใจ

๑๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๕๗
นางสาวหนึงฤทัย

่

ประดิษฐ
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๕๘
นางสาววีรอร เพิมการค้า

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๕๙
นางสาวเพรชรัตน์ อ่อนทองงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๖๐
นางสาวเกศนก เทศนา

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๖๑
นางสาวบุณฑริกา รุ้งจิราภิรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๖๒
นางสาวพรฤหัยรัตน์ อิมหนำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๖๓
นางสาวพรศิริ หว่างกล่อม

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๖๔
นางสาวพันทิรา นาราศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๖๕
นางสาวพิชชาภา ญาโณภาสกุล

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๖๖
นางสาวภูริชาญา กรีทาลา

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๖๗
นางสาววิชชุดา ปนทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๖๘
นางสาวศิริภา ไม้สน

๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๖๙
นางสาวสุภนิดา เมียนปลิก

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๐๗๐
นางสาวอภิชญา บุญมา

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๗๑
นางสาวอมรรัตน์ บูระภาพ

๒๙/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๗๒
นางสาวอัจฉรา หาญณรงค์

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๗๓
นางสาวกนกพรรณ คงไทย

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๐๗๔
เด็กหญิงจันทิรา คำหอม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๗๕
เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำหอม

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๗๖
เด็กชายทิพรัตน์ แก้วแดง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๗๗
เด็กชายปฏิภาณ ลำเจียก

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๗๘
เด็กชายพรชัย ทองดีน้อย

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงพิศเพลิน ทองนิล

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กชายนนธวัตร พิทยาพงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๘๑
เด็กหญิงนิรนรรณ์ ประทุมนันท์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๘๒
เด็กหญิงหยกนภา วรสินา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๘๓
เด็กหญิงเกวลิน เพ็งหมู

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๘๔
เด็กชายทรงกลด ไกกาศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๕๙/๓๐๘๕
เด็กหญิงประภาพร แดนดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๕๙/๓๐๘๖
เด็กชายปญญา ศรีนารอด

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๕๙/๓๐๘๗
เด็กหญิงฟา บุตรชัย

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๕๙/๓๐๘๘
เด็กหญิงศิริกรานต์ เดชทอง

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๕๙/๓๐๘๙
เด็กชายสุริยา โพธิเบน

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายเดชสิทธิ

์

แก้วบัวดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๕๙/๓๐๙๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คำดี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๕๙/๓๐๙๒
เด็กชายจีรวุฒิ ทิมปราง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๕๙/๓๐๙๓
เด็กหญิงชมพูนุช อสุณีย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๙๔
เด็กชายชัยมงคล สุขจร

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๙๕
เด็กหญิงญดาพร ศรีพูล

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๙๖
เด็กหญิงธัญญาเรศ บุญวัฒน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๙๗
เด็กหญิงวิรัทญา บัวเอม

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๙๘
เด็กหญิงศุมาลี อินทร์ศวร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๐๙๙
เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์สุวรรณ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กหญิงอริศรา บัวพันธ์

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๐๑
เด็กชายนันทวัฒน์ ทองแหยม

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๐๒
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วมณีโชติ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๐๓
เด็กชายเสกสรร มุจริน

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๐๔ เด็กหญิงบุญญาลักษณ์
หวลจิตร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๑๐๕
เด็กชายรพีภัทร รอดสิน

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๐๖
เด็กหญิงกมลวรรณ แหลมเฉียบ

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๐๗
เด็กชายกฤษณะ สอดศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๐๘
เด็กหญิงกาญจนา แปนตระกูล

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๐๙
เด็กชายกิตติพง ปจจมนตรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๑๐
เด็กหญิงจันทราภา จันทร์เล็ก

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กหญิงญาณิศา เพ็ชนะ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงณัฐธิดา พวงนาค
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงณัฐพร พุทธเษม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายณัฐพล ศรีสมพงษ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงณีรนุช แก้วคงขำ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายถิรวุฒิ แซ่ลี

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงทัศนีย์ เภตรา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงทิพย์มณี เจียมพล
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายธนกร เกตุอ่อน
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๒๐
เด็กชายธนพล พงษ์ไพบูลย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายธนพล อยู่สุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กชายธนาสิน นาสุข
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๒๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ กาละภักดี

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เสิมกลิน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กชายธิติวัฒน์ จันทะวงษ์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กชายธีรพัทธ์ นาคเกษม
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายนนท์ธวัช ชืนเย็น

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กชายนพรัตน์ มินทยัก
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายนพรัตน์ แก้วทรัพย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๓๐
เด็กหญิงนฤมล อ่วมคุ้ม

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงนวรัตน์ อุ่นเกิด
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ไชยหาญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายนาธาร อุดมสารี
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กชายบารมี เหมะสถล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

โคตะระภู
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กชายพรชัย ศิริชู
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงพรพิมล ทัพวัฒน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงพรรพัชษา พันธุ์มาส
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายพรหมมร พานิชกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๑๔๐
เด็กชายพลพัฒน์ นิลาพันธ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายพิชัยภูษิต สีระวัตร
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงพิมจันทร์ ภู่เกตุ
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กชายพีระพัฒต์ สุวรรณรัตน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายภราดร ลัลล่า
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายภาณุพงศ์ ทองสา
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายมนตรี แจ้งใบ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กหญิงรวิสรา ช่วงชัยมงคล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กชายวรรณวุฒิ สุวรรณ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงวรรณิษา ปนเหน่ง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๕๐
เด็กชายวรวิช สงสอาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงวราภรณ์ บานเย็น
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กหญิงวรารักษ์ เทพลักษณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายศุภกิตติ

์

เพ็งแจ่ม
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงสุณิสา ไพราม
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กหญิงสุภีรญา กันทะสอน
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายสุรชัย สุขสมบูรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงสุวนันท์ อ่องชุ่ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายอณุเทพ ศิริบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

พูลสาริกิจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๖๐
เด็กชายอนวัช แสงใส

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงอนิตยา พูลสมบัติ
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงอรพรรณ มันคง

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายอรรณนพ วงษ์ทิพย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงอลิษา พันดร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายอัคคเดช พันธุ์เพชร
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา ปนนาค
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ดวงคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงเกวลิน ศรีสุวรรณ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายเมธานันท์ เกษอินทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๗๐
เด็กหญิงแพรวนภา ปานเพ็ชร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายโชคมงคล มากรืน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กหญิงไอรดา เพชรถึก
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ บัวสอาด
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๑๗๕

นายกฤษฎา อ่อนช่อน
๒๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา หิงษา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กหญิงจิตติมาพร คตอำ
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กหญิงจีรภา หงษ์น้อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายชลชาติ โพธิยา

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๘๐
เด็กหญิงชาลิสา โสพันธ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายฐิติพัฒน์ เกิดศรี
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงทาริกา น้อยนาช
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา เกตุนาค

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กชายธนพงษ์ แสงสุวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายธีรวัฒน์ โฉมศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายพงศกร คงเสมา
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายภราดร โพธิยา

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายมงคล
อภิทักษ์กาญจนา

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงวณิตตา ปนนาค
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงวิจิตรา กันเพ็ชร

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กหญิงสุลักขณา สุขแช่ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงสุวิชาดา พวงนาค
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายอนิวัตติ

์

อินทะโก
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายอาทิตย์ อ่อนหวาน
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๙๕

นางสาวแสงตะวัน คงเพ็ชร์ศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ คงไทย
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายกิตติ พลายแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงธัญธร มัทยัส

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงปริตา บุญเรือง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กชายปญญา ประสิทธิกรณ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ สำเร็จดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ พลจันทร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงเนตรนพิศ คำเรือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๐๔
เด็กหญิงเนตรนภา คำเรือง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๐๕
เด็กชายเอกพงศ์ กล้าเขตกาล

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๐๖
นางสาวกวินธิดา สอดศรี

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๐๗
นางสาวกัลยา ปอมเกิดแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๐๘
เด็กหญิงกิตติมา เพ็งสุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๐๙
นางสาวจิรวรรณ แสงนาค

๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๒๑๐
นางสาวชนกานต์ บุญสม

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๑๑

นายชัชชัย เพ็ญเขตวิทย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงณัฏณิชา ล่องลม
๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กหญิงตุ๊กติก

๊

แจ่มใส
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๑๔

นางสาวธมลวรรณ มิงเมือง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๑๕

นางสาวธวัลรัตน์ โพธิศรี

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๑๖

นางสาวธิติมา สร้อยทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๑๗

นายพีระวัฒน์ ศรลัมพ์
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๑๘

นายภาณุวัฒน์ เคยเหล่า
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงมณฑา โพธิเบน

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงวรรณวิภา ชารีกร

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๒๑

นางสาววันวิสาข์ วิชัยรัมย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๒๒

นายวิรัช สุพัตรา
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๒๓

นางสาวศิริพร หาญเชิงค้า
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กชายสาคร พูลเพิม

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กหญิงสินธยา ชะวาริด
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๒๖

นางสาวสิราวรรณ พวงทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทองประจักษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา ชาติสุทธิ
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงอริสรา พันธุ์เขตกรรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๓๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ชิเนนทร

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๓๑

นางสาวอินทิรา คำดี
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงเมษาวดี เกตุรัตน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงไอลดา ศรีขัดเค้า
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๓๔

นางสาวกนกวรรณ น้อยลำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๓๕

นายจักรกฤต ชมนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๓๖

นายจิรศักดิ

์

บุดตะโคต
๒๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๓๗

นายทัศน์พล พานแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๓๘

นายธรรมรัตน์ เกตุทอง
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๓๙

นางสาวธันวารัฐ หมีทอง
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๔๐
นางสาวนรินทร์ ผึงสุก

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๔๑

นางสาวนำฝน ภู่เกตุ
๐๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๔๒

นางสาวบุญฑริกา สกุลณี
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๔๓

นางสาวปยฉัตร มีสุข
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๔๔

นายพงศกรณ์ กล้าเขตกาล
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๒๔๕

นางสาวพัชรีภรณ์ สอนแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๔๖

นายพิษณุ สีหาเทพ
๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๔๗

นางสาวมณทิราภา แจ่มเมือง
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๔๘

นางสาวรัตนาวดี มัทยัส
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๔๙

นางสาววรรณิสา พานแก้ว
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๕๐
นายศรายุธ โพธินิล

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๕๑

นางสาวสุชาดา อยู่เกษม
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๕๒

นายอนุชา โพธิบุญ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๕๓

นายเจตินัย ขันทับทิม
๐๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๕๔

นายเจนวิทย์ พับพุ
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๕๕

นางสาวกนกวรรณ พงษ์ปราโมทย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๕๖

นางสาวกฤษรา สีดา
๒๙/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๕๗

นายกลวัชร โตม่วง
๓๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๕๘

นางสาวกันต์ฤทัย ดิษพัฒน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๕๙

นายกิตติพงษ์ จันทร์เอียม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๖๐
นางสาวขนิษฐา มีเสมอ

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๖๑

นายจักรกริช จันทรา
๑๕/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๖๒

นางสาวจันทิมา บุญมาก
๐๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๖๓

นางสาวจารุวรรณ สัปทน
๑๐/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๖๔

นางสาวชลลดา ผลดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๖๕

นางสาวชลิตา ทองกลำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๖๖

นายณรงค์ชัย ชมชาติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๖๗

นางสาวทัติญา ศรีเจริญ
๒๖/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๖๘

นางสาวธีรดา พรมแตง
๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๖๙

นายธีรวุฒิ ศรีสงคราม
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๗๐
นางสาวนพวรรณ วิเศษ

๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๗๑

นางสาวนัทธมน สมดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๗๒

นางสาวนันธิกา สมเพชร
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๗๓

นางสาวนำทิพย์ จันทราช
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๗๔

นางสาวนำฝน รักเขตวิทย์
๐๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๗๕

นางสาวพวงชมพู ศรีสิทธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๗๖

นางสาวพิมณภัทร พ่วงมี
๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๗๗

นางสาวพิมพ์กานต์ พิลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๗๘

นางสาวพีรดา ใยฉวี
๓๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๗๙

นายภัคคพงษ์ ใยขำ
๑๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๒๘๐
นางสาวภัสรา สุขแช่ม

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๘๑

นายภานุวัฒน์ สุขแช่ม
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๘๒

นางสาวภาวิณีย์ กันเขตวิทย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๘๓

นางสาวมธุมิศษ์ ดิษฐเจริญ

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๘๔

นายมนตรี พันดร
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๘๕

นางสาวรจนา แดงใจดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๘๖

นางสาวลักษิกา ขันกสิกรรม
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๘๗

นางสาววรรณนภา ปนนาค

๑๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๘๘

นางสาววิภาวีย์ กันเขตวิทย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๘๙

นางสาวศศินา พลบม่วง
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๙๐
นางสาวศุภสิริ แดงสุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๙๑

นางสาวสลิมา อานัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๙๒

นางสาวสุธิตา ดำขำ
๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๙๓

นางสาวสุนิตา โตเพ็ชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๙๔

นางสาวสุวินี กล้าเขตกิจ
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๙๕

นางสาวอัญชนา จาระ
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๙๖

นางสาวอาจารี นุตเวช
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๙๗

นายเจษฎา พูลเกิด
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๙๘

นางสาวเนตรนภา พิทักษ์ทิม

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๒๙๙

นางสาวเสาวลักษณ์ เทียนส้ม
๑๓/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๔๕๙/๓๓๐๐
แม่ชีวรกร รอดวินิจ

๑๔/๗/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดกัลยารัตน์  

นว ๓๔๕๙/๓๓๐๑
เด็กหญิงธนภรณ์ ยิมแพร

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๐๒
เด็กหญิงวรัญชลี จิวแก้ว

๋

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๐๓
เด็กหญิงเพ็ญนภา พาลแก้ว

๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๐๔
เด็กหญิงเพ็ญมณี ศรีเอียม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๐๕
นายทัชชา มิงสกุล

่

๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๐๖
นายมีนธดา พับทองดี ๓/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๐๗
เด็กชายจัสตน วอคเคอร์

๓๑/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๐๘
เด็กหญิงกมลฉัตร เสือเงิน

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๐๙
เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุตรอินทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๑๐
เด็กหญิงกิตติมา ลัดดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงชนากานต์ เชียงพฤกษ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงชนิตร์นันท์ เจริญสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กหญิงชลธิชา สร้อยสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงชลิตา พับพุ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โนนไธสงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา กล่าวแล้ว
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงณัฐพร อินทร์ปญญา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงตรีดาว ตระกูลบัวคลี

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายธนภัทร อนุศาสนนันท์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กชายธนภัทร เคลือเจียม

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ สารีสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายนัทธพงศ์ ฉายลักษณ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายปรมัตถ์ ชมวนา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กหญิงผ่องพรรณ นาคพุ่ม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงพิมพรรณ แหลมเฉียบ
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สมศรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แสงอ่อน
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายภูริพัต จันทรประจักร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กหญิงภูษิตา ดุลย์มา
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๓๐
เด็กชายยศกร สินาคม

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กชายวัฒนา พูลเพิม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๓๒
เด็กหญิงศรัญลักษณ์ สุขเจริญ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงศศินัทดา พรมสอน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กหญิงศิริกัญญา บุญวัฒน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงศิริภร ก้องธรรมกุล
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กหญิงสุพรรษา พ่วงคง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงสุมลฑา เดชนาค
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายอติชาติ ชูสวัสดิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๓๙
เด็กหญิงแองเจลลิก้า ฟานเดอไฮเดน

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๔๐
เด็กชายจิรวัฒน์ อ่วมสิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายปฐมพร ช้างสุวรรณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เอมสวรรค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงกชพร ชาติกุล
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กหญิงกัณฐิกา พวงทับทิม
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายปวริศ แดงมาก
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายพรภวิศย์ หงษาวดี
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายมนตรี บางโม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายศุภฤกษ์ ฟกศรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๔๙
เด็กหญิงกัณญารัตน์ เมฆวิมานลอย

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๓๕๐
เด็กหญิงกัลยา ยอดกลิน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงจิดาภา แสงสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ พุกทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายธนพนธ์ จันบุญมี

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงนุชจรีย์ เชียงสา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายพงศกร ประมูลศิลป
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กชายพงศพัทธ์ อนุสนธิ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายสัณหณัฐ เกิดผล
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กหญิงอชิรญาณ์ สุดมี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายทัตพงศ์ ศรีทองคำ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๓๖๐
เด็กชายพีรณัฐ เอียมวรรณ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กชายศรายุท เฉลิมสมัย
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กหญิงอัญชลี โพธิศรี

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายปกรณ์ แจ่มเมือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กชายอิธิพล โพธิอภัย

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายพันธุ์กร พรมสุภา
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงกรกมล สิงห์ลอ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงคีตภัทร ฉัตรโพธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

ฟกเสวก
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงฐิติยาภรณ์ เดชแสนศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๗๐
เด็กชายณรงค์เดช ศรีสิทธิ

์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายธงชัย ศรีวังราช

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กหญิงนรินธร ชูแสง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กหญิงนุจรินทร์ สะทองแดง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กหญิงบูชิตา โภคพัฒน์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายศรราม เทพรักษ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงศิริญากร ดิชวงษ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายอนุพงษ์ แหวนเพชร
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ฉัตรโพธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายโสภณ มิรัมย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๘๐
เด็กชายกฤษตมุข ไชยสัจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายธนกร เลิศรู้
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายธนพนธ์ ขาวฤกษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายพีรพล คชชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์
วัดพระหน่อธรณินทร์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายนันทนากร โมกขศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ

์

วัดมรรครังสฤษดิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงราตรี วรลักษณ์สิทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ

์

วัดมรรครังสฤษดิ

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กหญิงวาสนา อำสกุล
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ

์

วัดมรรครังสฤษดิ

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กหญิงอาทิตติยา มุนินทร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ

์

วัดมรรครังสฤษดิ

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายชินวัตร งอกผล
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงตรีเนตร สารพัฒน์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๕๙/๓๓๙๐
เด็กชายธีรภัทร กันเจียก

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายนัทธพงศ คงดิษฐ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กชายผดุงเกียรติ บุตรสัน
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายยุทธพงษ์ มิงขวัญ

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ ประสงค์สุด
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กหญิงศรีเสาวภา ชมรัก
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายอาทิตย์ มณีอินทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๕๙/๓๓๙๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พรมบุตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงฐิติญาพร เดชเทศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายพงษ์ศธร เพ็ญแจ้ง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายพิสิฐ จูอี

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๐๑
เด็กชายพิเชษฐ สุขเกษม

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๐๒
เด็กหญิงภัทรภรณ์ ทองแฉ่ง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๐๓
เด็กชายรัชชานนท์ สุขขวัญ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๐๔
เด็กชายวีรภัทร ยามดี

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๐๕
เด็กหญิงศรุตา ศรีอุบล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๐๖
เด็กชายอภิวัฒย์ สุดประเสริฐ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๐๗
เด็กหญิงเบญญาภา ดาราโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๐๘
เด็กหญิงกชกร ไกรสังข์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๐๙
เด็กชายภูริวัจน์ บุญมีรอด

๐๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๑๐
เด็กชายวิศรุต มีสำราญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายอภิสร กลินนิมนวล

่ ่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงอุรัสยา วงศ์รอด
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๑๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา ชูวงศ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงจิรัชญา ด้วงเปย
๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กชายชัยมงคล อำไธสง
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กหญิงฐิตาภา จันทร์อิม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายธนพล พัสศร
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กหญิงนงนภัส ยุทธวงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กหญิงนันทินี มีสำราญ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๔๒๐
เด็กหญิงบุตรชยา ประทุมเทพ

๑๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กหญิงพิมณพา หรุ่นขำ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงวรรณิภา รอดกรุด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงวรัญญา แสงประทีป

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กชายสุธินันท์ มารมย์
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กชายสุวัฒนะ จันทร์ชุ่ม
๐๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดห้วยรัว

้

 

นว ๓๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายชัยพัทธ์ ลายตลับ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายณภัทร ยิมเจริญ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายณัฐชัย มีทองดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๒๙

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ ยิมเจริญ

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๓๐
เด็กหญิงพิมพ์วิมล ใจเย็น

๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กหญิงวรรณษา ตรีสังข์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กหญิงวราทิพย์ ทองหยิบ
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงวลัยพรรณ เฉลิมพัชรพรบุณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงสมฤดี อยู่สวัสดิ

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กชายณรงค์ -
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๓๖
เด็กชายนนท์ตระการ ดิษสาคร

๐๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ศิริโต

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายจิรภัทร คล่องแคล่ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ชำนาญเวช
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๔๐
เด็กหญิงจิราภา ปุยสวัสดิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงชนัญธิดา สิทธิไกร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงชลธิชา รอดภัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ดวงแสงฤทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายธนาคาร เจนสาริกิจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กหญิงธนิดา หมู่อำพันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กชายธราเทพ เจริญโพธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงนภสร คำโต
๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กหญิงนริศรา นาคพงษ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายนิติวัฒน์ แตงน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๕๐
เด็กหญิงปาณิศา เหียมโท้

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายผลิตโชค งามสุด
๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงพรรณราย สมัครเขตกิจ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กหญิงพรไพลิน มณฑาทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กหญิงพลอยนารี ยิมอยู่

้

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กชายพัชรพล ควรคนึง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงพิมพกานต์ สินบุญมา
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงพิมพัตรา พูลเกลียง

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ จำปาทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายพุฒิเมธ แก้วดอนไพร
๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๖๐
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ เปรมบูรณ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กชายภูสิทธิ ทังแสน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงมนต์นภา รับความสุข
๑๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กชายวรภพ ศรีเดช

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงวรรณิภา พูลเกลียง

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กชายวรากร โพธิศักดิศรี

์ ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กชายศุภณัฐ อินทนู
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายศุภณัฐ เจริญโพธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงสุพิชชา ละครชัย
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายสุเทพ เกิดพิทักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๗๐
เด็กหญิงอริสรา ก้อนหล้า

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายอาทิตย์ อำแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายฉัตรมงคล คงขันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายนพรัตน์ สินธุสุข
๒๗/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายพงศกร ซอสุวรรณ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายภูมิรัตน์ เชียงสา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงมณเทียน โสสุด
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงรัตนา เกษรศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ไวเหียม

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๗๙

เด็กหญิงกิงกมล

่

โฉมเกรย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๘๐
เด็กหญิงกุลธิดา ศรีสุนันท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายจรัสภูมิ ชัยฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กหญิงชมพูแพร ครุธจันทร์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงญาณะศิริ บัวปลืม

้

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายณัฐนันท์ บัวมาก
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กหญิงณิชชา แก้วศรีนนท์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงณีรนุช เพียรเกิด
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายธนพล งอกผล
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงพนิดา ต่ายหัวดง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงพรศิริ สินาคม
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๔๙๐
เด็กหญิงพาเมลา นิลเสถียร

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงรัตนา ด้วงชืน

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงวทันยา สุดตะนะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงวรรณี มันต่าย

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงวรางคณา ชัยฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กหญิงวัชรินทร์ วงศ์ใจฟู
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงศศิวิภา โพธิอินทร์

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุธาพจน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายสันติ จูงาม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา บำรุงภักดี
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กหญิงสุมิตรา พรหมสะโร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๐๑
เด็กหญิงอนัญญา อยู่เล็ก

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๐๒
เด็กชายอนุชาติ รืนเริง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๐๓
เด็กชายอนุวัตร ไชยโย

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๐๔
เด็กชายอรุณ แจ่มทอง

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๐๕
เด็กชายเอกราช มาสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กชายกลวัตร เทพราช

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๐๗
เด็กชายคณัสนันท์ คงเมือง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๐๘
เด็กชายณัฐภาส บุญบำรุง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงณัฐวดี บุญรักษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงทิชาภรณ์ คงใจ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กชายปารเมศ อนุพัตร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายราชานุวัตร กิงจันทร์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงดาราวลี แก้วไธสง
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงอมิตตา มังมูล

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงกิตติรัตน์ เกตุสำรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กชายณัฐพล ฟองการ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงณัฐภัทร อมรพิศาล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงธันญพร หมืนพุ่ม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายธันวา เนตรทิพย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๒๐
เด็กชายปฐวี ดีเสมอ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กหญิงสุจิรา วาดพิม
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ สารทิศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงสุวรรณา สดสอาด
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงอริสา จินดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายอัครเดช สุขขุนทศ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายจตุพร ไหมน่วม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงดารุณี สังขรัตน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายนพพร
อำนวยโรจน์โภคิน ๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายนันทวัฒน์ เกิดเมฆ
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๓๐
เด็กหญิงนิชานันท์ จันทา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงปยนันท์ ภุมภา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายยอด ยืนยงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงศรสวรรค์ สมบุญโภชน์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กหญิงสมฤดี อ่อนยิม

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงสิดาพร โรจน์ไธส่ง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา พรมานะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายอรรถพร นาคโนนลาว
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงอรัญญา มณีพงษ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงอริสรา ร่มโพธิชี

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงเกวลิน เกิดกลิน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงกนกพร สมรอด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายกิตติภณ สมรอด
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายจักราชัย วินิจสร
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายชัยทัศน์ พันธ์ศรี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายณัฐนนท์ อินปน
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กชายณัฐนันท์ ลังสาตร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ชมภู
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายธินกรณ์ อำไพบูรณ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

บัวสรวง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๕๐
เด็กหญิงนวพร ช่างพานิช

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายประสาร กลินรัตน์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงปนแก้ว แสงสุขสว่าง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กหญิงพันธิสา บุญมา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กชายพายุ วิไลเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กหญิงภสิตา ยีรัก

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายภัทรพล เสืออุดม
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายภาณุศักดิ

์

เขียวสอาด
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายภูวนาท คุ้มพงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงยุพารัตน์ อาจจะบก
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๕๖๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พุ่มศิริ

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายวรเมธ วันทา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายวีรภัทร สร้อยทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กชายสัญญา ชาตรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงสุริสา พวงทอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงสโรชา ทับทาบ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงอภิชญา ชูกุล
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กชายอภิสร แว่นแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงอรพินท์ ต่วนเทศ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงเกศกนก ขันทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๗๐
เด็กชายเชษฐา เมินกระโทก

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงเนตรนภา เหนือเกตุ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงกรวรรณ กุลพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กชายกฤษฏิ

์

พรมแจ่ม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ อภิชาติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ปญสุทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายจิรกิตติ

์

สุวรรณวิสิทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายจิรภัทร สุวรรณวิสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายจิรวัฒน์ สุขศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงชนัญดา อินทร์ยงค์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๘๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ประสาทสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายชัยสิทธิ

์

แถมสุข
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายณัฐกิตต์ สุวรรณไพรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายณัฐวุฒิ รู้คุณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๘๔

เด็กชายถิรวัฒน์ สุพรรณแพง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๘๕
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ พุ่มศิริ

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายธนาวิล ไกกาจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กชายธนโชติ บุตรปต
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๘๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พยุงแดน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ขันทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๙๐
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร พุมเพ็ญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กหญิงมนฤดี กันมินทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา ชูศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงสุประวีณ์ วงค์สุวรรณ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงสุพรรษา โสภี
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงเกดสรา วงษ์ผดุง
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายนันทยศ กูดคล้าย
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ แทนศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายยุทธภูมิ นิมนวล

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงโสรยา เคลือแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กชายชัยสิทธิ

์

ทองย้อย
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๐๑
เด็กหญิงต้องรัก พลอยประดับ

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๐๒
เด็กหญิงทิพย์วารี บัวพันธุ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๐๓
เด็กชายธนภัทร ปานกลีบ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๐๔
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ปญญาฤทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๐๕
เด็กชายรังสิมันตุ์ ละเมียด

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๐๖
เด็กชายรัฐธรรมนูญ หัตถบูรณ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๐๗
เด็กหญิงวิยดา กลินรัตน์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๐๘
เด็กหญิงวิไลวรรณ ประสาทสิทธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๐๙
เด็กชายวุฒิชัย ประภากิจ

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๑๐
เด็กชายสนธิชัย เอียมอนันต์

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กชายสิทธิชัย สุขศิริ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กชายอนุสรณ์ นกทะนงค์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายเกษม ดาวเรือง
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๑๔

นายชาลี ชูกุล
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๑๕

นายณรงค์ฤทธิ

์

ภาศรี
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุวรรณนิตย์
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายธีรภัทร ว่องการไถย
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา บุญสร้าง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายพีรพล พลอ้วน
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๒๐
เด็กชายมงคล ยาประดิษฐ

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงศรพิณญา ตระกูลบัวคลี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สิทธิการ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป) วัดท่าซุด  

นว ๓๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายยอดสน เริมทอง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป) วัดท่าซุด  

นว ๓๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงอชิรญา วันเสบย
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป) วัดท่าซุด  

นว ๓๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายอิทธิพล เนืองสุนัน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป) วัดท่าซุด  

นว ๓๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายอุดม แพรน้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป) วัดท่าซุด  

นว ๓๔๕๙/๓๖๒๗
เด็กหญิงเบญญาทิพย์ พันทะเวช

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป) วัดท่าซุด  

นว ๓๔๕๙/๓๖๒๘

นายภานุเดช ถาวร
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป) วัดท่าซุด  

นว ๓๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงขนิษฐา กลำมาก
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๖๓๐
เด็กหญิงฐิติพร มณีชัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ พรหมศิโรจน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ นิมมานรดี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายธงชัย พุ่มบัว
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงธนัชชา ดำนงค์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงผกามาส จันทร์นิล
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงภัทราวดี จันทร์แจ้ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงภาวินี เปรียวเขียว

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กชายภูวนาท กุลวิชา
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กชายภูวเดช สงทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๔๐
เด็กหญิงรสิตา มิงคำ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงวันสุ อิมเอียม

่ ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กหญิงศรัญยา ยังประสงค์
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงศิริพร คำบาง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายสมภพ ศรจีน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กหญิงสารภี อิมเอียม

่ ่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายสุเมธ เกตุมีฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองโคตร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงอรวรรณ คงเพชรศักดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายจีรภัทร พูลสมบัติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๕๐
เด็กหญิงทาริกา หอมนวล

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายธิติพงศ์ หอมหวล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายธีรพงศ์ อิมเอียม

่ ่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายธเนศ พุกทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายนนทวัช ภูมิโคกรักษ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายนพรัตน์ เข็มเพ็ชร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงนำเพชร พูลสวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงสุทธิดา เม่นมัน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงฐิติกา โมสา
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงกัณฐิกา ประทุมมา
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๖๐
เด็กหญิงพัชรี โพธิทอง

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๖๑

เด็กชายสิทธิพล แจ้งอิม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๖๒

เด็กหญิงสุชาวดี เพชรอิม

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงสุพรรศา โพธิบาย
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กหญิงสุมิตรา เสือนา
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายอนุชิต พูลเพิม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กชายอนุรักษ์ เกล็ดจีน
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กหญิงเจนจิรา ทับมาก
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงเมขลา ลัยวรรณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงกนกพร เกิดพงษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๗๐
เด็กชายจักรพงษ์ อำโต

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายฐิติกร เหียมหาญ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงณัฐริกา สระทองจัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กชายทัตพร บุญผล
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กชายธนกร แนมเถือน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กชายธนกฤต แนมเถือน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กชายธวัชชัย แช่มช้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กชายปฐวี วิชัยวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กหญิงลูกศร แหวนประดับ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กชายวิโรจน์ เกล็ดจีน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๘๐
เด็กชายศานุวัฒน์ จ้อยอินทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กหญิงศิริโสภา ผิวพรม
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายสิทธินนท์ จ้ากำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กหญิงสุภัทร์สร วงค์คำช้าง
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายอภิชาติ พุ่มชะเอม
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กชายธฤต เรืองศาล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กหญิงพรธีรา จีดเกาะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายพรเทพ ดีเทียน
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายสมิทธ์ เรืองศาล
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายงาทอง ปนดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๙๐
เด็กหญิงดารารัตน์ แสงไชย

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายตรัยคุณ แสงทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายปฐมพงศ์ มนุษย์สมบัติ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายภัคคภูมิ วงษ์สมบูรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายวีรวัฒน์ ทองหล่อ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงศิริทิพย์ ศาตะมาน
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๙๖
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สังข์ทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กหญิงอรพรรณ แตงเทศทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ กรรมสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กชายธนาธร ทองใบ
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงบุพผา บริบาล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงพัชรินทร์ เอียมสามโคก

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๐๒
เด็กหญิงมาลี บริบาล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๐๓
เด็กชายสุทธิพัฒน์ มีศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กชายอนุชา ฟกเถือน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๐๕
เด็กหญิงรุ่งอรุณ วุฒิทา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๐๖
เด็กหญิงวรรณิดา พันธุ์รู้ดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๐๗
เด็กชายธนาธิป ผดุงกิจ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๐๘
เด็กชายเกริกกฤษ ศรีรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๐๙
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๔๕๙/๓๗๑๐
เด็กชายพิตติกร ศรีอินกิจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายรพีภัทร แหวนสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กชายวิทวัส มีทรงธรรม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงกชพร เรืองทรัพย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงกัญญรัตน์ บุญทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๑๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร คล้ายแจ้ง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายกายสิทธิ

์

ศรีเพ็ชร
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงจิรวัล บุญมาก
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายชลชาติ แก้วนิม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายณัฐชนน ทรัพย์กระจ่าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๒๐
เด็กหญิงณัฐชยา ห้องกุหลาบ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ บานเพียน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเนียม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงมณี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายณัฐเดช ศรีสุธรรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงณิชากานต์ อินทร์จันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงทัศวรรณ บุรีรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายนพพร ใจอารี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายนพมนัส อำรุงแคว้น
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายนพมล อำรุงแคว้น
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๓๐
เด็กชายนภัทร จับเทียน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายนวพรรษ อินทชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงนัฐภรณ์ มนเทียน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๓๓

เด็กชายนัทธพงศ์ กองประยุทธ
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กหญิงนิตยา สังข์กระจ่าง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กชายบุรินทร์พศ ทีสุกะ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กชายปฏิภาณ รัศมี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กหญิงปฐมาวดี เทียมผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กหญิงปยธิดา ปนเพ็ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายปยเชษฐ์ อิมโพธิ

่ ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๔๐
เด็กหญิงพรทิพา ทองประเสริฐ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายพิชิตพงษ์ ปนบาง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กหญิงภัคจิรา ปติสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กชายภาณุพงศ์ คอนเล็ก
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายภูธเนศ รังศรี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กชายลัทธพล รุ่งสง่า
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สมบุญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายสรชัช ทองบุญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กชายสรพงศ์ ภู่พูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายสรศักดิ

์

ภู่พูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๕๐
เด็กชายสหรักษ์ จันทร์นุ่ม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายสิทธิกรณ์ รอดโย
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงสุชาดา แกล้วคชสาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงสุธาสินี เผือกวัด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายสุธิพงษ์ หล่ายสกุล
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กหญิงสุมิตตรา ชืนเจริญ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กชายสุรเดช เกินสิน
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงอทิตยา จันกลัน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายอนุรักษ์ ฉำแสง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กชายอนุรักษ์ บุญเกิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๖๐
เด็กชายอนุเทพ ภู่แก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ขวัญเจ้า
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กหญิงอัจฉรา ปานขำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยุ่นชัยภูมิ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายเจษฎากร เปรมศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๖๕
เด็กชายเจษฏาภรณ์ คล้ายแจ้ง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงเพชรลดา นิมพันธุ์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กชายเอกภพ เฟองฟุง
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กชายโชคชัย สีนำเงิน

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายไกรวิชญ์ คำแล่น
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๗๗๐
เด็กชายชัยธวัช นาดำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กชายณัฐพงศ์ โกพัตรา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กหญิงปยะวรรณ บูรพาชีพ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กชายอนุชา ขำเสม
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงนำทิพย์ สุขสมบัติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๗๕

นายนำเพชร สุขสมบัติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กหญิงกมลฉัตร สมแตง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กหญิงกมลพรรณ พึงสิทธิ

่ ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายธนธร ทองรอด
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กชายนิรันดร์ แสนปญญา
๑๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๘๐
เด็กชายปยพัทธ์ อุกฤษ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๘๑
เด็กหญิงภัทธราภรณ์ ดวงก้อน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ หลักหลวง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กชายวรยุทธ์ เรืองศรีไพร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงวรรณวิษา คงคาลัย
๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กชายวรัญญ์ นาคลำภา
๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายวัศพล ชมกุล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงวิภา เปลียนดิษฐ์

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ ทรัพย์สกุลชัย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กชายวิวัฒน์ เปลียนดิษฐ์

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๙๐
เด็กหญิงสวิตตา สิงห์ยม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กชายสุทธิภัทร อำดอนกลอย
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงสุวนันท์ รุ่งแสง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงสุวรรณา บุตดาบุญ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงเจติยา พลวิเวก
๐๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กหญิงธัญมน ทองแกมแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๗๙๖

เด็กชายวรวุฒิ ปญญา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงเงินงาม บรรณา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายตะวันฉาย หงษ์ทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโพธิ(ประชานุกูล)

์

วัดโพธิสุทธาวาส

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กหญิงจิรายุ บุญประเสริฐ
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโพธิ(ประชานุกูล)

์

วัดโพธิสุทธาวาส

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงพิชชาพร อิมอุระ

่

๒๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ(ประชานุกูล)

์

วัดโพธิสุทธาวาส

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๐๑
เด็กหญิงวรรณทิพย์ คงถาวร

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านต้นโพธิ(ประชานุกูล)

์

วัดโพธิสุทธาวาส

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๐๒
เด็กหญิงสาธิกา สระศรีแสง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ(ประชานุกูล)

์

วัดโพธิสุทธาวาส

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๐๓
เด็กชายอิทธิพล หงษ์ทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ(ประชานุกูล)

์

วัดโพธิสุทธาวาส

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๐๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ ครองชีพ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๘๐๕
เด็กหญิงชญาดา ทองอนันต์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๐๖
เด็กชายฐิติพงศ์ สระทอง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงนันทิกานต์ พุกโมด

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๐๘
เด็กชายนิรวิทธ์ รักผูกพันธ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๐๙
เด็กชายประพันธ์ ยังสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๑๐
เด็กหญิงปรียา ฉายสุวรรณ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กหญิงภัทราภา อินรีย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงวรภิญญา แก้วยงค์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กหญิงวาสนา จันทร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กหญิงวิภากร ครองสิน
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กหญิงสุวิดา หอมหวาน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงพิชามนชุ์ เบ้าทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายวิษณุกรณ์ พรรณบัว
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ บัณฑิตฉาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กชายอนาวิล ฤทธิศิลป
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๒๐
เด็กหญิงอัญชลี ทองขาว

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กชายพรหม อินวัฒพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายพัฒนพงศ์ โพธิศรี

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กชายกรดนัย โพธิตุ่น

์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กชายพศวัต จันทรังษี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กชายมนัสนันท์ บัวทิม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กหญิงเกสร สิงห์เหม
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายพงศธร สายฟา
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายนราธิป ไพรเพ็ชรศักดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงนัชชา จูมวันนา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๕๙/๓๘๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล พันธศรีภูมิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ กองตัน
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงจังคณุตม์ ชูลาภ
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงแก้วตา สมบุญ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงกฤษณา นักสัตย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กชายกานต์ดนัย ธูปบูชากร
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายฐิติโชติ คำจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงณัชชา พานทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีโมรา
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

น้อยสวรรค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๘๔๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ธนัญชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายณัฐพงศ์ อินทร์เอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายทักษ์ดนัย อ้วนอินทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กชายนครินทร์ สุ่มประดิษฐ์
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายปณิกร ทิจันทร์
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงปาณิตา มังวงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงปารณีย์ ไพรเย็น

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงพิชชาภา แววสีงาม
๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กชายภัทรพงษ์ มงคลไซ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงลภัสรดา ขวัญยืน
๐๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๕๐
เด็กชายวัชรกรณ์ จันทะเสน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงสุภาวินี พูลเรือง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายพงศธร สินชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองแท้
๒๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๕๔
เด็กหญิงเพ็ชรากรณ์ อันงาม

๋

๑๙/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กชายศรัณยู ฤทธิบำรุง

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงกณิกนันท์ ขำเดช

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงสุกัญญา ทองคำ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงอริศรา สังข์ทิพย์
๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงอารียา สืบชาติ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๖๐
เด็กหญิงดวงรัก ร่วมคำ ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กหญิงพรชนก ดีด้วยชาติ ๗/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงฟารุ่ง ศรีงาม ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงสิริกานดา เจริญสุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๖๔

นางสาวกัญญารัตน์ ยิมสุข

้

๐๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๖๕

นายชาญชล ร่มกาหลง
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๖๖
นางสาวณัฐฎาวรรณ ผลสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๖๗

นางสาวนิศา แจ้งโสภา
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๖๘

นางสาวยศรินทร์ ทรดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๖๙

นางสาววันวิสาข์ มาลัย
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๗๐
นางสาวสุนิสา ทรงอธิบาย

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๗๑

นางสาวหนึงฤทัย

่

ชัยพิพัฒน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๗๒

นางสาวอรรินทร์ ปนแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๗๓

นางสาวนิชนันท์ สุวรรณราช
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๗๔

นางสาวบุษบา ใจบุญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๘๗๕

นายประชารักษ์ ชาลีนิวัฒน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๗๖

นางสาวสุวรรณา นำจันทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๗๗

นางสาวจารุพร รุ่งแตง
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๗๘

นางสาวนฤมล กุมภาพันธ์
๒๒/๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๗๙

นางสาวสุภัค ภูรัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๘๐
นางสาวอัจฉราพร แย้มประดิษฐ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๘๑

นางสาวเพ็ชรรัตน์ จันทร
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กหญิงกณภัทรา ขำอินทร์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รวยทรัพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายจักกฤษ ตราชู
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายจักรพรรณ นิมนวล

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กชายจิรเมธ ตะบานขวา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงนภัสรา เนตรขำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๘๘

เด็กหญิงนิภาพร แก้วศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กหญิงพัฒน์นรี เทียนทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๙๐
เด็กชายพีรพล สร้อยมณี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ วงษา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กชายรัฐภูมิ พอมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงรุธิรา มีสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงวรรณธนา คำจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงวรัญญา เสนารินทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงวันวิสา พึงกลัด

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กชายสิทธิพร นิลเนตร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กหญิงสุชานาฎ กันยาสาย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ แก้วจุ้ย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๐๐
เด็กหญิงสุรารักษ์ คุ้มเขตร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๐๑
เด็กหญิงอัจฉรา สังข์สุด

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๐๒
เด็กชายเพชร ปรีชาญาณ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๐๓
เด็กชายไกรวิชญ์ พลเผือก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๐๔
เด็กชายกรวิชญ์ บุญอ่อน

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๐๕
เด็กชายก้องนที ศรีดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๐๖
เด็กชายจิรพงศ์ ขำคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๐๗
เด็กชายจิรวัฒน์ ขำคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๐๘
เด็กหญิงชนาภา พินสอน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๐๙
เด็กชายชัยทัศน์ มวยทองดี

๑๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๙๑๐
เด็กหญิงณัฏนรี พุ่มแก้ว ๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายณัฐพล ศาสตร์สมัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กหญิงดลพร คำภิหลัง
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กชายนพดล สุขผล
๑๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กชายมงคล ขำคำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กหญิงลักษณพร อยู่เย็น
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กชายสิทธิพล ชอบรู้
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กหญิงสิริกร จำนงค์โชติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายอนันต์ ม่วงไม้
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายอนุชิต เริกอินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๒๐
เด็กชายอัครพนธ์ ชัยจิตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กหญิงอิศรา ไชยลาภ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายเอนก ม่วงไม้
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กหญิงกนกพร เรืองครุฑ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๒๔
เด็กชายกฤษฎิเตชินท์

์

เทวาสุริเยธภักดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กชายกิตติธัช อินทร์สง่า
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กชายกิตติธัช แผ่นนาค
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กชายคณิศร ศรีเดช
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กหญิงจิตราภา พุกโหมด
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กหญิงชนานันท์ อยู่สาโก
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๓๐
เด็กหญิงชาลิสา คำมีวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กหญิงชาลิสา โยคาพจร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงฐิติมา จันทร์คำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงณปภัส สุขสมเนตร
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กชายณัชพล สอนเมือง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงณัฐชนันท์ จงจิรเวโรจน์
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ภู่ระหงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงณัฐพร นางคำปกดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กชายณัฐพล รอดทนงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายณัฐภูมิ กลินนวล

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เนียมโสด

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กชายตนุภัทร ผลสุข
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กชายทายาท สงวนกุล
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กชายธนพัฒน์ เฉยดิษฐ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กหญิงธนาภรณ์ พึงแก้ว

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงธนาภา สีหา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กหญิงธีรนาฎ โพธิมล

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

มองทรัพย์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กชายนราวิชญ์ ยศสมบัติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กชายนรินทร ทองหุ้ม
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๕๐
เด็กหญิงนิรชา ดีเปยม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงบัณฑิตา อ่องสอาด
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายประกาศิต ขวัญข้าว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายประกาศิต สิงหาร
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กหญิงปาริฉัตร สวยสูงเนิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กชายพรรษกร เปยมสุข
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงพรสินี โภชน์ธัญการ
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงพลอยณารี ลมหวล
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กชายพัชรพล เต็มบาง
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายพีรธัช ศรีคงทน
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๖๐
เด็กชายภัทรภณ บัวฉำ

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กหญิงภูริชญา ศรีวิเชียร
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๖๒ เด็กหญิงมนต์ทกาญจน์
สุภาสถาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กหญิงมนัสนันท์ บึกสันเทียะ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายรณพร น้อยธรรมราช
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายรพีภัทร นิลสนธิ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กหญิงรัชณีกร อยู่ดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๖๗
เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ ทองขาว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กชายวณัฐพงศ์ พนมสวย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงวนิดา ครุฑจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๗๐
เด็กหญิงวรรณิษา ทุมชะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงวรวรรณ ปราบนวน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กชายวรวิทย์ จันที
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงวรัณญา พวงเงิน
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงวิกตอเลีย โอบิเคว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงวีรยา เจริญชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายศรัณย์ มธุพจน์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงศุภกาญจน์ ศิริปรากรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายสถาปตย์ สุขสมเนตร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายสมหวัง กระบวนรัตน์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๓๙๘๐
เด็กชายสรศักดิ

์

พรหมสุทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายสหพัฒน์ ทับเจริญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กชายสากล โพธิศรี

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงสุธิมา เรือนทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายสุรกิจ จันทร์ทิพย์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงอภัสรา รอดนิม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงอาทิตยา วินิจสรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กหญิงอารียา มาลา
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายอิทธิกร ช่วยสุด
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายเกมตะวัน นิลคำมล
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๙๐
เด็กหญิงเรือนขวัญ ชูจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายโสภณ ทับทิมศรี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กหญิงซาโลมา ศรีเพชร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ ถึงสุข
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กหญิงวาสนา โมกศักดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายอนุชา อินทร์หอม
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กหญิงกมลวรรณ บัวงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายกษิดิเดช

์

พันธ์ขะวงค์
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กหญิงขวัญฤดี ปานคง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กชายชนะชัย ดิษฐขาบปอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงชนานันท์ แสงภู่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงฌลานันท์ มณีบุญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กชายณัฐพันธ์ หิรัญรักษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงนัฐการญ์ บัวงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงนิจชา โพธิมี

์

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ฟกเถา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงพริมรดา พุ่มศรี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงมานิศฬา โตแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กชายศรัณย์ บัวงาม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กหญิงสร้อยเพชร นุ่มมีศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายสายชล -

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๑๑
เด็กหญิงอชิรญา เปรมภักดี

๑๔/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๑๒
เด็กชายอชิระ เรือนภู่

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๑๓
เด็กหญิงอารยา ทองแหลม

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๑๔
เด็กหญิงเปมิกา ชูแสน

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๕ / ๒๖๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๐๑๕
เด็กหญิงแพรวา พุ่มศรี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๑๖
เด็กหญิงแพรวา ศรีแสงทรัพย์

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๑๗
เด็กหญิงกนิษฐา กรุดเงิน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๑๘
เด็กชายกฤษณะ ทองเกล็ด

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๑๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำสิงห์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงจิตรทิวา เนตรนิล

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๒๑
เด็กหญิงชยาภรณ์ แก้วเต่า

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๒๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา คุ้มภัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๒๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ นวเดชานันท์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๒๔
เด็กชายณัฐพงศ์ แซ่ลี

้

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๒๕
เด็กชายณัฐพล เรืองชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๒๖
เด็กชายณัฐภัทร นุ่มมีศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงธนภรณ์ แสนไวยากรณ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๒๘
เด็กหญิงธัญทิพย์ จันทวฤทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๒๙
เด็กหญิงนภสร พิมพ์สอน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงนฤมล อินทะสอน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๓๑
เด็กชายภาคภูมิ ก้องสนาม

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๓๒
เด็กชายมธุรพจน์ โพธิขำ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๓๓
เด็กชายรัชตพล คงอำ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๓๔
เด็กหญิงรินรดา เทียนทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๓๕
เด็กหญิงลิชา สาแช

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๓๖
เด็กชายศิวกร จันทร

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๓๗
เด็กหญิงศุภสุตา สังข์หร่าย

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๓๘
เด็กชายอนาวิล จันทร์คำ

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๓๙
เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายอภิษฎา เซ่งสกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๔๑
เด็กชายเรวัตร โตเอียม

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๔๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พรมสวัสดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๔๓
เด็กชายกันตวุธ เสือเปย

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กชายปญญากร คงถาวร

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๔๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ติธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๔๖
เด็กชายพีระพล ตราคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๔๗
เด็กชายวชิรานนท์ สุขเดช

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๔๘
เด็กชายหลักเขต บุญทองนุ่ม

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๔๙
เด็กชายอริยะ แก้วกาหลง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายเอกราช บูรณพันธ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๕๙/๔๐๕๑
เด็กหญิงจันวราภรณ์ คงแจ้ง

๒๕/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๕๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาสม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๕๓
เด็กชายณัฐพล ญาณะทัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๕๔
เด็กชายธวัชชัย จันทจร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๕๕
เด็กหญิงรัชฎา สายสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๕๖
เด็กหญิงศิวิตา จันทะศิลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๕๗
เด็กชายสิรภพ ถนอมจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๕๘
เด็กหญิงสโรชา เหลือสาคร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๕๙
เด็กชายกฤษฏินภัส

์

มีมุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กชายชวัลวิทย์ เถือนรอด

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๖๑
เด็กหญิงนัชชา ผ่อนตาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๖๒
เด็กชายประกร ประจง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๖๓
เด็กหญิงพิชญธิดา เพชรพิทักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๖๔
เด็กหญิงพุทธรักษา สุ่มทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๖๕
เด็กหญิงวริศรา แก้วสมบัติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๖๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กอกัน

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๖๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทับหล่าย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๖๘
เด็กหญิงจุฑารัตน์ โสศรีสุข

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๖๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทรตะเภา

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงบุษริน ฟกสอน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๗๑
เด็กหญิงปารณีย์ สีทอง

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๗๒
เด็กหญิงรสานันท์ บังเกิด

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงศรุตา สาระผล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๗๔
เด็กหญิงสุมินตรา สังฆจาย

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๗๕
เด็กหญิงนกน้อย โพเฉย

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๗๖
เด็กชายนพดล ธรรมชัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๗๗
เด็กหญิงนันทกร เกิดอ่วม

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๗๘
เด็กหญิงบุณยานุช ขำสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๗๙
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ จำเนียรบุญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายพีระพัฒน์ รอดนุช

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ชอบพรมราช

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๘๒
เด็กชายภูริ ศรีเนตร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๘๓
เด็กหญิงชีวินตา พราหมณ์จินดา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๘๔
เด็กชายนพดล แย้มเยือน

้

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๐๘๕
เด็กชายพัชรพล เจริญผล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๘๖
เด็กหญิงวนิดา พุกทอง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๘๗
เด็กหญิงสุนันทา จำเนียรบุญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๘๘
เด็กชายกิตติเดช สีลิว

้

๑๑/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๘๙
เด็กชายชนะ แจ่มสุข

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงชมัยพร สุขประเสริฐ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๙๑
เด็กชายนันทพล บุญนาค

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๙๒
เด็กหญิงปยะธิดา มีศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๙๓
เด็กหญิงฐิตินันท์ สวัสดิวารี

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ มรดก

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๔๕๙/๔๐๙๕
เด็กชายธนกร มีมุข

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๔๕๙/๔๐๙๖
เด็กหญิงมาลินี โชติพรม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๔๕๙/๔๐๙๗
เด็กชายกวี เสือโฮก

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๙๘
เด็กหญิงกัณชลิตา ชมภูนุช

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๐๙๙
เด็กชายกิตติ ใจคง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายกิตติพงษ์ เอียมสุภา

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๐๑
เด็กชายจตุพล สรรพ์สุขเติม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๐๒
เด็กหญิงชญานิศ นาเมืองรักษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๐๓
เด็กชายชวัลวิชญ์ คงมัน

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๐๔
เด็กชายชุติเดช พันหลง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๐๕
เด็กชายธนพล แพรดำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๐๖
เด็กหญิงนฤมล บุญญา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๐๗
เด็กหญิงปภาวรินท์ อ่างอินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๐๘
เด็กชายพิบูลวัฒน์ คุ้มครอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๐๙
เด็กชายภูมิรพี กิติธรรม

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๑๐
เด็กหญิงวริศรา วรรณพงศ์เจริญ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายวีระชัย โพธิพูล

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงสรญา เรียกประโคน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายสหรัฐ พันธ์หลง
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายสิรวิชญ์ มันคง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายสิริศักดิ

์

สุเดชะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงสุนันทา จันทา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงสุพิชชา ทาลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายสุภัตร์ แข็งสาริกิจ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายอนุชา ถังทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๑๒๐
เด็กหญิงโยษิตา มะแสน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กชายครรชิต สุดนอก
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ฝอย

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงพิมพ์นารา จำปาเทศ
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายพีรณัฐ กุนที
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กชายภัทรศักดิ

์

ศรีสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงอภิญญา โพธิทอง

์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กชายอภิเดช พันธ์สุมา
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงจันทนิภา มันพุด

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กชายจิรายุ เกิดวันเอียม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กชายดุสิต นำชี

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายทรงวุฒิ สวัสดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงบัณฑิตา เอียมทวี

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กหญิงปภัสรา จันทร์ลอย
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายพัฒนินท์ สิงห์ประเสริฐ
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายพีรพล ดวงบุตรศรี
๒๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายภานรินทร์ นิลสนธิ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายอดิเทพ ยศสมบัติ
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายเดชสิทธิ

์

ทองแท้
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงญารินดา แสงสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๔๐
เด็กชายธีรภัทร์ ทองขาว

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กชายคชากรณ์ เอียมทวี

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงจุฬารักษ์ วิไลย
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายกฤษดา เฉลิมรัมย์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กหญิงจริยา ศรีเมือง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายจักรพันธ์ หันพราม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กหญิงชุลีพร พศด้วง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายณัฐนนท์ โลสุดา
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายถิรวัฒน์ เวียงพรมมา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายทรรศน์กร เงินเมือง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๕๐
เด็กชายธนาธิป ศิริจันทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายนครินทร์ รุ่งแจ้ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๕๒
เด็กหญิงนราศรีทิพย์ พลบุตร

๐๑/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายนัทธนันท์ ทรัพย์ขำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กหญิงนำฝน เหมือนวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายปฐวี สุขสวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงพัชรี โพธิบ่าย

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงพัสนันท์ อินทร์หอม
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงพีรดา พุ่มเจริญ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายภาคิน กำแหงจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๖๐
เด็กหญิงรัชนี พศด้วง

๓๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงรัชพร สุทธิมนต์
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ รัมขำ
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๖๓
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ เอียมสอาด

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายวัชรินทร์ เชือนุ่น

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงวิภาดา ดวงบุตรศรี ๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายวีรภัทร จันทร์ลอย
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กหญิงศิรินัน พุ่มผึง

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กชายสายนธี บุญมี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กหญิงหัทยา สารชาติ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๗๐
เด็กหญิงอรุณจิรา แตงร่ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กชายอิทธิพล บุญดา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กชายเมธัส เรียงแหร่ม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายธนพงศ์ อุดมวงค์
๒๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายพีรพัฒน์ เชียงใช่
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กหญิงสายธาร บุญช่วย
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กหญิงเมธาวี ดิษสวรรค์
๑๘/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายกฤษฏิ

์

เกิดศิริ
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายอรรถพล เหมือนวงศ์
๒๘/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๗๙

นายกิตติพงศ์ เพชรไพทูรย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๘๐
นางสาวสลิลทิพย์ เฉือยนิม

่ ่

๐๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๘๑

นางสาวอุมาภรณ์ คงศิริ
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๘๒

นายเดโชชัย สุขสะอาด
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๘๓

นางสาวอภิญญา ชุมทอง
๒๔/๓/๒๕๔๒ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๕๙/๔๑๘๔ เด็กหญิงจิตรประภัสสร
ยามวัน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำผาสุขใจ วัดถำผาสุขใจ  

นว ๓๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายธีรพล สังข์ทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดถำผาสุขใจ วัดถำผาสุขใจ  

นว ๓๔๕๙/๔๑๘๖

นายสุทธิพงษ์ แย้มประเสริฐ ๔/๐๖/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดถำผาสุขใจ วัดถำผาสุขใจ  

นว ๓๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กหญิงพัชราภา แก้วเรือง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงทิพย์วรรณ แดงไผ่
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กชายธานินทร์ สุขเสงียม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๑๙๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

สุขเสงียม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กชายนิรุทร์ จอมอุ่น
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายพงศกร บุญมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กชายภานุวัฒน์ อินทร์ปราง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายวาคิม สุธรรม
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงอริสา ชลปรีชา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายณัฐพัทธ อินกลิน

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กหญิงบุษบา สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงปนัดดา ปุนวามะระ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงพีรฎา คงดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กชายรถาพร กลินโตนด

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๐๑
เด็กหญิงสุพรรษา เหลือน้อย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๐๒
เด็กชายอนุสรณ์ ชาวบางมอญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๐๓
เด็กหญิงกัณฑิมา พึงสุข

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๐๔
เด็กหญิงจิราภา ภู่โต

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๐๕
เด็กชายชัยยง วงค์ประสิทธิ

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๐๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ ไข่เขียว

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กหญิงพรสินี บุญมาน

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๐๘
เด็กชายวัชรพล ขำเล็ก

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๐๙
เด็กชายวีรเดช เหมปน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๑๐
เด็กหญิงอภัชรา โพอุไร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายอานนท์ หลิมน้อย

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงนัทมล แซ่โค้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงพรรณิษา สาระวัน
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงมินตรา กฐินสมิตร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงคีตราภัส แสงเถือน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กหญิงจันทกานต์ เอียมโอฐ

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงชลวิภา บัวเจริญ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ ครุฑฉำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงรุ่งทิวา ยังยืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๒๐
เด็กชายวชิระพล สกุลพิทักษ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายวันรบ แสงจิรัง
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กหญิงวิภาพร วงธัญการ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ แก้วมณี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายอรรถกร ขำเดช
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายอรุณรัตน์ ฤทธิน้อย

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงเปมิกา สีสอน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายจิรายุทธ ใจยืน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงชนิสรา รัตนโสภณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กชายณัฐดนัย เพ็ชร์วารี
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๓๐
เด็กชายณัฐพล นิลแนม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายดนุวศิน เผือกหอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายธนภัทร จันทร์หอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงธิชาดา ดาบจันทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กชายปติภัทร แสนทา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายปยทัศน์ รักเกตุกิจ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงพิชญาภา ดีปุกเปยง
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายพีรพล ศรีชม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ ใจยา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายรัชชานนท์ บุญมา

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๔๐
เด็กหญิงลักษณา แสงจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงวรัญญา ถนอมทรัพย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายศิวะกรานต์ ทนทองคำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๔๓

นายสมจัย เสนาไทย
๓/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายญาณวรุตม์ งามพิทักษ์กุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายธนบดี นุชมาต
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กหญิงนัยดา กลินหอม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายปยพล แสงโขติ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ปนเพชร
๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กชายวรพล นิลพัด
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๕๐
เด็กหญิงสุพรรษา หุสะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงอาริยา วัฒนา
๐๓/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กชายธนสร จันทะดวง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายนพดล นกลอย
๑๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงศิริวรรณ ยมมูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กหญิงสุวิสา ดาราวงศ์
๑๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๕๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นามบัณฑิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กชายชูชัย ภาคบัว
๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๕๘

เด็กชายชูเกียรติ ภาคบัว
๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ เกษมวัฒนา
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๒๖๐
เด็กชายธนกฤต เรืองวัฒน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สันทะยา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายปรัชญา จันทรา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายภราดร บัวขาว
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กหญิงอริศรา แซ่อึง

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายกิตติภพ ชาลีรัตน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายชัยรัตน์ ลาภา
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ ฉำอ้วน
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กชายนิติพล แจ้งจีน
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วสุวรรณ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๗๐
เด็กชายปรเมษฐ์ ถนอมศิลป

๐๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายพงศกร อำภา
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กหญิงพลอยชมพู หนูวงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายพิสิฐกร หนานคำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายศราวุฒิ กลินษร

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายสิริพงษ์ อินทรกันหา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา วงษ์ช่วย
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กชายสุทธิชัย พึงสุข

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กชายสุทธิเกียรติ เบ้าแก้ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา ฉำอ้วน
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๘๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร คุณโน

๑๕/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กชายศักดิสุริยะ

์

อ่อนอินทร์
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กหญิงศิริพร โตเพ็ชร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายสุนันทศักดิ

์

พึงอยู่สุข

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กหญิงวาสนา อำสำอางค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายอภิชัย สุขพันธ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๕๙/๔๒๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เม่นนิม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงชนากานต์ เสวกโอสถ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา นพภา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กชายนพชัย คงทับ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงนพัสรา กันจาด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงพิรดา บุศยบุตร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กชายมิงขวัญ

่

อ่อนนวล
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กชายอรรถนนท์ มันพรม

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๙๔
เด็กชายเพชรลักษณ์ หริรักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงกิตติยาพร ขำเล็ก
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๙๖

เด็กหญิงจารีณา ขวัญอ่อน
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงดารินทร์ องคำพล
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายนันทิพัฒน์ พวงทอง
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงนิวาริน จิวแหยม

๋

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทองพราว

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๓๐๑
เด็กหญิงสุพรรณี อิมสิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๓๐๒
เด็กหญิงเขมิกา มันพรม

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๕๙/๔๓๐๓
เด็กหญิงอมราพร โพพ่วง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๐๔
เด็กหญิงกชกร วิวาสานนต์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๐๕
เด็กชายกีรติ ทิพย์ศิริ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๐๖
เด็กชายจิรทีปต์ วงค์อาจ

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๐๗
เด็กชายณัชพล ไล้ทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๐๘
เด็กหญิงณัฐติญา สุขเกษม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๐๙
เด็กหญิงธนาวดี เกตุคล้าย

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๑๐
เด็กชายปณณวัฒน์ ปนแตง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายภานุพงศ์ ใจฉำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กหญิงมลฤดี สำลีรัตน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายมารุต พัดไทสงฆ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กหญิงลัดดาวัล มันทรัพย์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงวีรภัทรา ภูศรี
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายสหภาพ ศรีนวล
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายสินโชค คีรีโต
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงสิริรักษ์ ผ่องจะบก
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๑๙

เด็กชายอภิเชษฐ์ พุ่มทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๒๐
เด็กชายอาคม คงหลำ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๒๑

เด็กชายเสกข์ ปนทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ทับพรม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กหญิงนลพรรณ กวางทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กหญิงบัณฑิตา กวางทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กหญิงบุษกร สีพรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กชายกิตติพงศ์ ประทุมแบน
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายชัยชนะ วิเชียรเทียบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กหญิงณัฐวรรณ เสือขนาด

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กหญิงนิรมล คำภู

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๓๓๐
เด็กหญิงนำหนึง

่

แตงโพธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กชายภัทรพล บุญรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงรัตนมน รุ่งรัตน์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงวรรณิดา นุ่มภักดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงวิภารัตน์ แซ่อือ

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงศินัฐชา ครังกระโทก

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายทักษ์ดนัย บุญเสอียม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายธีรวิทย์ สังหร่าย
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงกัญญพัชร สังข์หรณ์
๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๓๙

เด็กหญิงสุชาดา เพ็ชรยิม

้

๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๔๐
เด็กชายจิรพัฒน์ สุนทรีพร

๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๔๑

เด็กหญิงญาตาวี หมวดโคกสูง
๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๔๒

เด็กชายสรวิศ ทรัพย์วิไล
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๔๓

เด็กหญิงกนกวรรณ บรรเลงกลอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๔๔

เด็กหญิงกนกอร ทองหล่อ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๔๕

เด็กหญิงกรธิดา นกสวน
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๔๖

เด็กชายกรภัทร์ เทศโป

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๔๗

เด็กหญิงกรวรา บุญแพทย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๔๘

เด็กหญิงกฤตพร อาพาเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๔๙

เด็กชายกฤติน รักษ์ศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๕๐
เด็กชายกล้าณรงค์ สีปญญา

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๕๑

เด็กหญิงกวิสรา กล่อมสกุล
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๕๒

เด็กหญิงกัญญาภัค ลือไชยวุฒิ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๕๓

เด็กชายกันตพงศ์ เขียวรอด
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๕๔

เด็กหญิงกัลยา บุญพงษ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๕๕

เด็กชายกานต์ ทองเงิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๕๖

เด็กชายกิจจณัฏฐ์ ภาคสามศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๕๗

เด็กชายกิมชิม เอียมแย้ม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๕๘

เด็กชายคณิศร คำมาพล
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๕๙

เด็กชายคุณากร กาสี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๖๐
เด็กชายคุณานนต์ แสนทวี

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๖๑

เด็กชายจักรพงศ์ ชุ่มวิจารณ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๖๒

เด็กหญิงจารุวรรณ อ่อนริด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๖๓

เด็กหญิงจิณัฐตา พฤกษะวัน
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๖๔
เด็กหญิงจิตรกาญจน์ วชีระสูตร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๓๖๕

เด็กชายจิรภัทร อังสุจารี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๖๖

เด็กชายจิรัฏฐ์ โตลำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๖๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เจริญวชิรศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๖๘

เด็กชายจิรเมธ จูมศิลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๖๙

เด็กชายจีราวัฒน์ ตาคำชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๗๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ บุตรศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๗๑

เด็กหญิงชฎาภรณ์ พึงไชย

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๗๒

เด็กหญิงชนัญชิตา วงษ์สุวรรณ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๗๓

เด็กหญิงชนัฏฌา มากเงิน
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๗๔

เด็กหญิงชนากานต์ เชตพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๗๕

เด็กหญิงชนาพร ว่องการไถย
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๗๖

เด็กหญิงชนิกานต์ เลขะวัฒนะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๗๗

เด็กชายชยพัทธ์ ด้วงเม้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๗๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ สินมา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๗๙

เด็กหญิงชลิดา วงษ์ทานมัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๘๐
เด็กชายชาญชล ดาศิริ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๘๑

เด็กหญิงชาริยา เทียงพลับ

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๘๒

เด็กชายชิติพัทธ์ เชือทอง

้

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๘๓

เด็กชายชินพร อินทฤทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๘๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ หุนนารา
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๘๕

เด็กชายชุมพล ยอดหงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๘๖

เด็กหญิงฌานิศา คงสุข
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๘๗

เด็กหญิงญาณิศา อินสว่าง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๘๘

เด็กหญิงฐิดาภา ขวัญดำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๘๙

เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อัญชิษฐานนต์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๙๐
เด็กชายฐิตินัย อ้วนแพง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๙๑

เด็กหญิงณฐาณัฏฐ์ อัยย์วรรณ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๙๒

เด็กชายณภัทร ยศสมบัติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๙๓

เด็กหญิงณภัทรสิณี ทองล้อม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๙๔

เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันทร์แสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๙๕

เด็กชายณัฏฐ์วัฒน์ บุญเพ็ญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๙๖

เด็กชายณัฐชนน รุ่งสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๙๗

เด็กหญิงณัฐชา แท่นพิทักษ์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๙๘

เด็กชายณัฐชาต วิชัยกุล
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๓๙๙

เด็กหญิงณัฐณิชา บัวผัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๔๐๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ยุวนะวณิช

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิแดง

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๐๒
เด็กชายณัฐนันท์ ลาภเปยม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๐๓
เด็กหญิงณัฐนิชา พิมพ์เพ็ช

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๐๔
เด็กชายณัฐภูมิ เรือนปญจะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๐๕
เด็กหญิงณัฐสุดา สีแสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๐๖
เด็กชายต่อเกียรติ สายมา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๐๗
เด็กชายทยากร จันทร์นวล

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๐๘
เด็กชายทศพร สิงห์ทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๐๙
เด็กหญิงทอฝน บุตรสิม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๑๐
เด็กชายทีฆภัฏ ทรัพย์รวงทอง

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๑๑

เด็กชายธนกร แช่มช้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๑๒

เด็กชายธนกฤต น่วมภักดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๑๓

เด็กหญิงธนภัค ธรรมรังษี
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๑๔

เด็กชายธนวัฒน์ ทีปน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ เจริญภูมิพิทักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๑๖

เด็กชายธนัญกรณ์ สุภาวรรณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๑๗

เด็กชายธนากร ผกาแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๑๘

เด็กชายธนานันต์ เจริญภูมิพิทักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๑๙

เด็กชายธนโชติ สีปนพริง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๒๐
เด็กหญิงธมลวรรณ์ มุยน้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๒๑

เด็กชายธัชชัย ศรีสงวน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๒๒

เด็กหญิงธัญชนก ล้วนจิรพันธ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๒๓

เด็กหญิงธัญญานุช พูลเจริญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๒๔

เด็กหญิงธันยาพร ปนสะอาด
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๒๕

เด็กหญิงธารดา เสริมสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๒๖

เด็กชายธีธัช จันทรวิภาค
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๒๗

เด็กชายธีรภัทร ถานะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๒๘

เด็กชายธีรภัทร ผาอุดร
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๒๙

เด็กชายธีรเมธินท์ ประเสริฐหมอ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๓๐
เด็กชายธไนศวรรย์ ใจทาน

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๓๑

เด็กชายนพดล ไพฑูรย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๓๒

เด็กชายนิสิทธิพล

์

วงษาพรม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๓๓

เด็กหญิงนีรชา เรืองพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๓๔

เด็กชายปฏิรูป เบญจมาภา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๔๓๕

เด็กชายปธานิน เพราะขุนทด
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๓๖

เด็กหญิงปนัดดา มาเทียง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๓๗

เด็กหญิงปภาณัน ขุยรอด
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๓๘

เด็กหญิงปภาอร อริยธนพล
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๓๙

เด็กชายปรมินทร์ เนตรพ่วง
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๔๐
เด็กหญิงปวรา มันพรม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๔๑

เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญผ่อง
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๔๒

เด็กหญิงปวีรัชต์ คลอวุฒินันท์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๔๓

เด็กชายปณณธร คันทะทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๔๔

เด็กหญิงปญชาน์ จาบทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๔๕

เด็กชายพงษ์ศกร พันตะเภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๔๖

เด็กชายพชร อุ่นเรือน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๔๗

เด็กชายพชรพล ปรปกษ์เปนจุณ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๔๘

เด็กชายพชรพล โตไตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๔๙

เด็กหญิงพรชนก เล็กวัฒนะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๕๐
เด็กชายพรหมพล จันทร์พลับ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๕๑

เด็กหญิงพรไพลิน ชูวงศ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๕๒

เด็กหญิงพรไพลิน นาประดิษฐ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๕๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ แดงมณี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๕๔

เด็กหญิงพันธิชา บำรุงศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๕๕

เด็กชายพัสกร พึงประยูร

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๕๖

เด็กชายพัสกร แดงมณี
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๕๗

เด็กหญิงพิชญากร กรีอุทัย
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๕๘

เด็กหญิงพิชามญชุ์ เทศยา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๕๙

เด็กชายพิทักษ์ ประเสริฐศรี
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สีดำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๖๑

เด็กชายพีรโชติ น้อยวิมล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๖๒

เด็กหญิงภคมณ บุญทรัพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๖๓

เด็กหญิงภรัณญา ประสงค์ผล
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๖๔

เด็กชายภาณพ วรรณชาลี
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๖๕

เด็กหญิงภิญญาดา วัฒนสุนทร
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๖๖

เด็กชายภีมพล จูเทียง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๖๗

เด็กหญิงภุมริน ศรีมากร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๖๘

เด็กชายภูชิสส์ โพธิกนิษฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๖๙

เด็กชายภูมิพัฒน์
พุทธนิพพานเนตร ๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๔๗๐
เด็กชายภูษิต มีแจ้ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๗๑

เด็กหญิงยศรินทร์ บุญทับ
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๗๒

เด็กชายยศวรรธ
หาญวรชัยกิจการ ๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๗๓

เด็กหญิงรฐา อมรพันธุ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๗๔

เด็กหญิงรสิตา วิทยา
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๗๕

เด็กชายรัฐกร อ้นโต
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๗๖

เด็กชายรัฐภูมิ พรหมประสิทธิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๗๗

เด็กชายรัฐภูมิ มานะการ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๗๘

เด็กชายรัตตัญู ชำนาญหมอ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๗๙

เด็กหญิงรัตติกาล ทองหยด
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๘๐
เด็กชายลิปกร ฟุงเฟอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๘๑

เด็กชายวงศธร มารศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๘๒

เด็กชายวชิรชัย กีระกิตติวาทย์
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๘๓

เด็กชายวชิรวิชญ์ มูลสาร
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๘๔

เด็กชายวชิรวิทย์ ทองนุ้ย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๘๕

เด็กชายวรกฤต สร้อยทองดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๘๖

เด็กชายวรกานต์ ปติการ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๘๗

เด็กชายวรทัต คำพิลา
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๘๘
เด็กหญิงวรพัชญาณี สุขผล

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๘๙

เด็กชายวราวุฒิ เจียมอยู่
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๙๐
เด็กหญิงวริษฐา สืบสาย

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๙๑

เด็กชายวรเมธ พูลพิพัฒน์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๙๒

เด็กชายวัชรพงศ์ ปนแหลม
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๙๓

เด็กชายวิชชากร เนียมสวน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๙๔

เด็กชายวิชญ เถาเอียม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๙๕

เด็กหญิงวิชญาดา ก้องปรีชาสกุล
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๙๖

เด็กหญิงวิชญาพร รอดโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๙๗
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ ทรัพย์เหมือน

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๙๘

เด็กชายวิศวะ ศรีจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๔๙๙

เด็กชายวีรชน ชินอานต์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๐๐
เด็กหญิงศศิธร บุญเล็ก

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๐๑
เด็กหญิงศิริโสภา นาคะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๐๒
เด็กชายศิวศิลป ชัยสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๐๓
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุทธิประภา

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๐๔ เด็กหญิงศุภางค์พักตร์
อักษรนิติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๕๐๕
เด็กหญิงสาริศา สีสุ่ม

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๐๖
เด็กหญิงสาริศา เสวกโอสถ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๐๗
เด็กชายสิรภัทร วรอินทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๐๘
เด็กชายสิรวิชญ์ พันธุ์ดี

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๐๙
เด็กหญิงสุจิตรา ถมยา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๑๐
เด็กชายสุทธวิชญ์ ประชุม

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๑๑

เด็กชายสุทธิภัทร สืบวงษ์ตระกูล
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๑๒

เด็กหญิงสุธาสินี จาดสกุล
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๑๓

เด็กหญิงสุนิศา ฉำแสง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๑๔

เด็กหญิงสุพิชญา แย้มพจนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๑๕

เด็กชายสุรภัค ศิริเทพ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๑๖

เด็กหญิงสุริวิภา เทียนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๑๗

เด็กหญิงสุวภัทร วิชัยยัน
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๑๘

เด็กหญิงสุเมธณี ไวยมิตรา
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๑๙

เด็กหญิงหทัยชนก พ่วงคล้าย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๒๐
เด็กชายหฤษฎ์ นาดีมาก

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๒๑

เด็กชายอธิพงษ์ จันทร์แก้ว
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๒๒

เด็กชายอภินันท์ แดงเผือน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๒๓

เด็กหญิงอมราพร สุธาทิพยวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๒๔

เด็กหญิงอรพรรณ สวนลำใย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๒๕

เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทัพเจริญ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๒๖

เด็กชายอัครพงษ์ ฤทธิคง

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๒๗

เด็กชายอัครพิพัฒน์ ลิมมณี

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๒๘

เด็กชายอาณาจักร หลงชม
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๒๙

เด็กหญิงอาทิตญา กิจจานุวัฒน์
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๓๐
เด็กชายอิศรา วรแสน

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๓๑

เด็กชายอิสระ รนกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๓๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

โพธิรัตน์

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๓๓

เด็กหญิงเขมมิภา เจริญทัพ
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๓๔

เด็กชายเจตนิพัทธ์ อินทร์ประสิทธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๓๕

เด็กชายเจษฎา เจริญวิทย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๓๖

เด็กชายเตชินท์ น้อยวิบล
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๓๗

เด็กชายเนติธร ทวีทรัพย์
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๓๘

เด็กหญิงเมตาฤดี ศรีไพศาล
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๓๙

เด็กชายเศกสิทธิ

์

เล็กอุทัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๕๔๐
เด็กชายเสฏฐศิฏฐ์ จงควะดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๔๑

เด็กหญิงเสาวณิชย์ หมีนวล
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๔๒

เด็กชายแทนคุณ ทาณะกูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๔๓

เด็กหญิงโชติกา ตาฬวัฒน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๔๔

เด็กหญิงโชติมณี ชัยเนตราภรณ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๔๕

เด็กชายโสภณ แผนบัว
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๔๖

เด็กหญิงโสภิตนภา วรรณา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๔๗

เด็กชายไชยวัฒน์ เรือนปญจะ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๔๘

เด็กหญิงกมลเนตร ทังผล

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๔๙

เด็กหญิงกรรณธิมา อิมสมบูรณ์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๕๐
เด็กชายกรวิทย์ บัวสุข

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๕๑

เด็กชายกฤตภาส ผลภักดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๕๒

เด็กหญิงกวินธิดา แซ่อึง

้

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๕๓

เด็กชายกษิดิศ สิริทับทิม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๕๔

เด็กชายกองทัพ บุญเผือก
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๕๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร บ้านใหม่

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๕๖

เด็กชายกัณตพงศ์ สาระชาติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๕๗

เด็กหญิงกาญนภา โสภณศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๕๘

เด็กชายกิตติพันธ์ ทองยศ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๕๙

เด็กชายกีรติ จารุจิตรธาดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๖๐
เด็กชายก้องเกียรติ สมวงศ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๖๑
เด็กหญิงจรรยารัตน์ วิชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๖๒

เด็กชายจรัญ นระรักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๖๓

เด็กชายจรูณเกียรติ เพ็งเทียง

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๖๔

เด็กหญิงจิดาภา ดอนจันทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๖๕

เด็กหญิงจิดาภา ปรีชุ่ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๖๖

เด็กหญิงจินต์ จินศิริวานิชย์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๖๗

เด็กหญิงจิรกาล ชาตะรูป
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๖๘

เด็กหญิงจิรภิญญา โฆษิตอนันต์
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๖๙

เด็กหญิงจิรัชยา พูลเทียบรัตน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๗๐
เด็กชายจิรัฎฐ์ เธียรธัญญกิจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๗๑

เด็กหญิงจิราภา อินบัว
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๗๒

เด็กชายจิรโชติ ขุยรอด
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๗๓

เด็กหญิงจุภาภรณ์ อิมเอม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๗๔

เด็กหญิงชญาดา แย้มเพียรวัฒนา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๕๗๕

เด็กชายชนสรณ์ สวนมณี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๗๖

เด็กชายชนะชัย บรรจงปน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๗๗

เด็กชายชนะศักดิ

์

ศิษยนเรนทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๗๘

เด็กหญิงชนิดาภา เสนาเก่า
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๗๙

เด็กชายชนินธร สุวรรณรินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๘๐
เด็กหญิงชมพูนุช โฉมชัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๘๑

เด็กหญิงชลลดา หนูไทย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๘๒

เด็กหญิงชุติญา ดวงประทุม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๘๓

เด็กหญิงชุติมา จันทร์ทบ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๘๔

เด็กชายญาณกร ภู่หมืนไวย

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๘๕

เด็กหญิงฐิญาดา กลินษร

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๘๖

เด็กหญิงฐิตาภา บุญยัง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๘๗

เด็กหญิงฐิติชญา เงางาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๘๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ พันธุ์ดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๘๙

เด็กชายณกรณ์ วัฒนวาทิน

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๙๐
เด็กหญิงณรกมล จันทร์จาดกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๙๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พึงศรี

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๙๒

เด็กหญิงณัฏฐนิช กลินสอน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๙๓

เด็กชายณัฐกรณ์ กันยาประสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๙๔

เด็กชายณัฐกฤต สุขทรัพย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๙๕

เด็กหญิงณัฐกฤตา บุญมี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๙๖

เด็กหญิงณัฐชา นุชพงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๙๗

เด็กชายณัฐดนัย ดีวงษา
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๙๘

เด็กชายณัฐนนท์ ทัพพรม
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๕๙๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ พิระศักดิโสภน

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๐๐
เด็กชายณัฐพงศ์ ภิญโญภาพ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๐๑
เด็กชายณัฐพงศ์ โตพูล

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๐๒
เด็กชายณัฐภัทร ศรีสุพรรณ

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ กลินนวล

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ห่วงสิน

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๐๕
เด็กหญิงณิชา ชาติวงศ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๐๖
เด็กชายดลธชัย ดีพุ่ม

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๐๗
เด็กชายดิศานุวัฒน์ ธนบัตร

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๐๘
เด็กชายทักษพงษ์

หาญวรชัยกิจการ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๐๙
เด็กชายธนกร สันติศราวุฒิ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๖๑๐
เด็กชายธนชาติ อินทรประพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๑๑

เด็กชายธนภัทร เสียงเพราะ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๑๒

เด็กชายธนยศ เทพเสนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๑๓

เด็กหญิงธนัชพร เพชรรักษ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๑๔

เด็กหญิงธนาพร ดาษดา
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๑๕

เด็กชายธรรศ ภักดีสุภผล
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๑๖

เด็กหญิงธัญญรัตน์ ไทยภักดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๑๗

เด็กหญิงธัญญา ชัยรัตนกุล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๑๘

เด็กหญิงธัญธิตา วิญูชาคริต
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๑๙

เด็กหญิงธัญรดา เชียรจันทึก
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๒๐
เด็กชายธันวา โพธิผล

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๒๑

เด็กหญิงธารทิพย์ ชดพรมราช
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๒๒

เด็กชายนขรินทร์ จรัสศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๒๓

เด็กชายนนทวัฒน์ มงคล
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๒๔

เด็กชายนพนันท์ วิเศษนันท์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๒๕

เด็กหญิงนภวรรณ เรือนแก้ว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๒๖

เด็กชายนภัทร แถวนาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๒๗

เด็กชายนรภัทร์ มาสา
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๒๘

เด็กหญิงนริญญา พุ่มเกตุ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๒๙

เด็กหญิงนวพรรษ วิญญกูล
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๓๐
เด็กหญิงนันทภัค สำรวลรืน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๓๑

เด็กหญิงนันทิกานต์ เฉลิมสิงห์
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๓๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ ชลภิญโญสกุล
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๓๓

เด็กหญิงนันท์นภัส ดวงแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๓๔

เด็กหญิงนันท์นภัส บุสวงศ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๓๕

เด็กหญิงนันท์นภัส โตสำราญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๓๖

เด็กชายนิธาน ม้าวิจิตร
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๓๗

เด็กหญิงปณิตา สวัสดิภิญโญ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๓๘

เด็กหญิงปทิตตา สุจริตอาชีวะกิจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๓๙

เด็กหญิงปภัสวีณ์ คุณประสาท
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๔๐
เด็กชายปริชญ์ สานวน

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๔๑

เด็กหญิงปรียาวดี อ่อนอินทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๔๒

เด็กหญิงปญฑารีย์ แต้กระโทก
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๔๓

เด็กชายปณณวิชญ์ รวบรวม
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๔๔

เด็กชายปณณวิชญ์ โพธิประสาร

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๖๔๕

เด็กหญิงปทมพร เอียมน้อย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๔๖

เด็กหญิงปณฑิรา ชอบสะอาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๔๗

เด็กชายปติภัทร จาดเนือง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๔๘

เด็กชายปติภัทร เกิดแก่น
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๔๙

เด็กหญิงปยธิดา ฐิติญาธนัง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๕๐
เด็กหญิงปยะวรรณ์ เงินดี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๕๑

เด็กหญิงปยาพัชร พุฒทองคำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๕๒

เด็กชายพงศกร สูงตรง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๕๓

เด็กชายพงศธร ชำนาญพานิช
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๕๔

เด็กชายพงศภัค เฉลิมบุญ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๕๕

เด็กชายพงษ์ชัย สมใจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๕๖

เด็กชายพชรพล เนียมคง
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๕๗

เด็กหญิงพรรณิชา โสดานา
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๕๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ หริมสืบ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๕๙

เด็กหญิงพรหมรักษ์ สังข์ทิพย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๖๐
เด็กชายพลกฤต บุญคำนนท์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๖๑

เด็กชายพลกฤษณ์ งามสวย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๖๒

เด็กชายพศวีร์ จอมศรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๖๓

เด็กหญิงพัชรพร มีสุข
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๖๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ น้อยทับแสง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๖๕

เด็กหญิงพัณณิตา จิตตรง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๖๖

เด็กหญิงพัทธวรรณ อรุณเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๖๗

เด็กชายพัสกร ทับทิมแดง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๖๘

เด็กหญิงพิชชาพร วงศ์เกดไชยกิจ
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๖๙

เด็กหญิงพิชญ์ศิณี เพ็ชร์วรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๗๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี พราหมณ์ภู่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๗๑
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สุคนธสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โชติวิชาศิริกุล
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๗๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อารีรัตนเวช

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๗๔

เด็กชายพิริยกร แก้วเขียว

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๗๕

เด็กชายพิสิษฐ์พงศ์ ขันสำรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๗๖

เด็กชายพีรวิชญ์ ตะคล้อ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๗๗

เด็กชายพีรสิฐ สิงห์สาธร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๗๘

เด็กหญิงภคพร พยอมหอม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๗๙

เด็กชายภัทรชนน พิมพ์หนู
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๖๘๐
เด็กชายภัทรพล ปรากฎชือ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๘๑

เด็กชายภาคิน มณีรัตน์
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๘๒

เด็กชายภาคิน อังสุจารี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๘๓

เด็กชายภาณุพงศ์ แสงดอกไม้
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๘๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ติรสุวรรณวาสี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๘๕

เด็กหญิงภิรัญญา คงพันธุ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๘๖

เด็กชายภูกิจ เกตุสวาสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๘๗

เด็กชายภูชิต ภู่เล็ก
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๘๘

เด็กชายภูตะวัน นิลสนธิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๘๙

เด็กชายภูมิวิศิษฏ์ ครองทรัพย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๙๐
เด็กชายภูริพันธ์ วิโรจน์วรกิตติ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๙๑

เด็กชายภูริวัจน์ ฐิติพัฒนธราวุฒิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๙๒

เด็กหญิงภูษิตา จันทร์ลาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๙๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทองโพธิใหญ่

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๙๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ศิริวรรณ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๙๕

เด็กหญิงมัญฑิตา ใยมุง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๙๖

เด็กหญิงรวินท์นิภา หลำแพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๙๗

เด็กหญิงรักษิณา เสือคร้าม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๙๘

เด็กหญิงรัญชิดา ตุ้มทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๖๙๙

เด็กชายรัฐธนัทพล วัฒนแจ่มศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๐๐
เด็กชายรัฐนันท์ ประภาสะวัต

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๐๑
เด็กหญิงรัตนวงค์ แสงสว่าง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๐๒
เด็กหญิงรัตน์ลิตา เดชบุรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๐๓
เด็กหญิงราชาวดี บุญเพ็ง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๐๔
เด็กชายฤทธากร เวชกรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๐๕
เด็กหญิงวณัสนันท์ ขันสำรี

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๐๖
เด็กชายวรพล กันอำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๐๗
เด็กชายวรภาส กันอำ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๐๘
เด็กหญิงวรรณพร ฤทธิชัยดำรงกุล

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๐๙
เด็กหญิงวรรณิดา มีหา

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๑๐
เด็กชายวรวิช วงค์นาแค

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงวรัญญา จันทะนาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กชายวรากร ช้างจันทร์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กหญิงวริศรา กุฎีพันธ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๑๔

เด็กหญิงวริษา อยู่เล่ห์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๗๑๕

เด็กหญิงวศินี เชืออภัย

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายวัศพล ก๋อยสุวรรณ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงวาสิตา สุวรรณเจริญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กหญิงวิณิดา พิมพาพร
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงวิภาดา เจริญเปลียน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๒๐
เด็กชายวิรภาพ ศรีสงคราม

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กชายวิศรุต แสงอ่อน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กชายวีรภัทร กีระกิตติวาทย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กหญิงวีรวรรณ เอียมสุภา

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายศรัณย์ภัทร สุขพัฒนานรากุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กหญิงศรัณรุตา เกริกมณี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงศศิวรรณ เสาวรส
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงศิริวรรณ บริบูรณ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงศิริเพ็ญ สุขประเสริฐ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายศุทธวีร์ ใจเสงียม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๓๐
เด็กชายศุภณัฐ วิรัชชัว

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กชายศุภวิชญ์ อำเล็ก
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กชายสรยุทธ จันเทศ
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กชายสันติภาพ จันทร์เพ็ชร
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงสิริกร ศรีบรรเทา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงสิริณัฐฌา ไพละออ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กหญิงสิริมา วงษ์พิมพา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กหญิงสุกัญญา ยมสาร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กหญิงสุตาภัทร แสงนวล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กหญิงสุธาทิพย์ วงษ์คำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๔๐
เด็กหญิงสุธิษา เจริญสุข

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงสุพิชชา ศิริสวัสดิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กชายสุวิช ยาโฉม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กชายอดิเทพ ปนทองคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กชายอธิติสรณ์ อยู่สบาย
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กชายอธิษฐ์ นนท์สกุล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กฤษฎี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กหญิงอมิตตา จันทร์พงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กหญิงอลิสา เสริมสุข
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายอัครพงษ์ หงษ์ทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๗๕๐
เด็กหญิงอังค์วรา แสงงาม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กหญิงอัจจิมา ภูเขียว
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๕๒
เด็กหญิงอาชัญวิชญ์ จำปาเงิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กหญิงอาทิตยา คำอ้าย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กหญิงอาภาภัทร รักษาทรัพย์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กหญิงอินทิรา ศรีพรม
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กหญิงอิสรีย์ วัฒนชัยยงค์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กชายเกียรติชัย สุทธิกิตติรัตน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กหญิงเขมจิรา แสงทองล้วน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กชายเขษมศักดิ

์

สิงห์สิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๖๐
เด็กชายเจษฎา อินทร์ประสิทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กหญิงเบญญาภา โพธิอุไร

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กหญิงเปมิกา นิมพานิชย์

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กหญิงเปรมมิกา เปยมน้อย
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วิเศษนันท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา อินสิงห์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๖๖

เด็กหญิงเมธินี สายบัว
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๖๗
เด็กหญิงเหมียวหลิน

่

บัวศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กชายโชว์ดีพัฒน์ ยอดไสว
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายโสภณกร ใจสว่าง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๗๐
เด็กชายไรวินท์ เพียรเก็บ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๗๑
เด็กหญิงกนกกาญจน์ มุ่งใกล้กลาง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กหญิงกนกพร เกิดผล
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายกอบโชค สวัสดิชัย

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงกันยารัตน์ ยาประดิษฐ
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กหญิงจรัสพร ศรีเดช
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กหญิงจิณณพัต หงษ์ทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงชลธิชา พวงสมบัติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๗๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ สุมัณตรา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ จิตรักมณีเลิศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๘๐
เด็กชายณัฐพล ฉำบุตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กชายณัฐพล พันธ์ทรัพย์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๘๒

เด็กหญิงณิชาภัทร กิตยาพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายดรัณภพ มุ้ยแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายทรงพล พิมเพ็ชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายทัศษุวรร ค่อนมาก
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กหญิงทิชากร เจริญทัพ
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๘๗

เด็กชายธนภัทร หอมจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๘๘

เด็กชายธนภูมิ อินยิม

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงธนวรรณ ลาภทรงสุข
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๙๐
เด็กหญิงธนิดา อ่อนจุรี

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กหญิงธมลวรรณ กลินขจร

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๙๒

เด็กหญิงธัญพิชชา พุ่มพวง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กหญิงธันวา ทรัพย์ประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงนภาพร ราชกิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กหญิงนภาพร เจนจบ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงนำหนึง

่

กุลผึง

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๙๗

นางสาวปภัสสร บัวพงชน
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายพงค์เทพ ราชบังคับ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กหญิงพรภิรักษ์ เทียนรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กหญิงพัชรีพร ธาตุกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๐๑
เด็กชายภูบดินทร์ แจ่มใสดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๐๒
เด็กชายภูมิวัฒนา อ่วมตาก

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๐๓
เด็กชายภูริชัย บุญช่วย

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๐๔
เด็กชายภูริภัทร พวงทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๐๕
เด็กหญิงมนชนก ลิมภักดี

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๐๖
เด็กหญิงรุจิราพร แสงฉวี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๐๗
เด็กชายวริทธิ

์

พินสอน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๐๘
เด็กหญิงวริศรา บัวรอด

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๐๙
เด็กชายวีรภัทร ปนทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๑๐
เด็กชายวุฒิชัย มีสำราญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายศตวรรษ มณีมังคัง

่ ่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กชายศราวุฒิ รอดไพร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงศิรประภา บุญเยียม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายศิริมงคล วรรณอินทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายศุภวิชญ์ สนพุก
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงสุนิสา มีมาก
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา ชูสมัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กชายอดิศร วาจาชอบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กชายอนิรุต วัดเพ็ชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๘๒๐
เด็กหญิงอริสรา เนียมกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงอลิสา สีทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กหญิงเกวลิน ยมเปลียน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงเมธปยา ทับทิมทอง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายเอกวัฒน์ อุปพงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงกมลพร กอบุตร
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายกฤชวรา จันทวงศ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กชายกฤตชญา พันธุ์จันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กชายกฤตัชญ์ รอดเฉย
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๒๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญรอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๓๐
เด็กชายกิตติธร จันทรโคตย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๓๑

เด็กชายกิตติภณ คงขาว
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

กงสบุตร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงกุลสินี ชูศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กหญิงจิดาภา หงษ์ทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กชายชลัมพ์ หุสะ
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กชายชัชวาล ชุมสวัสดิมงคล

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กชายชิณวัตร กันมินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กชายณรงค์เดช คงเทียน
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กชายณัฐนันท์ ทองปน

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ มาเลิศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กหญิงณัฐศริยา กาเซ็ม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายธนกฤต พูลเกษม
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กชายธีรพล โถสุวรรณ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กชายธีรภัทร์ ปฏิทิน
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๔๕

เด็กชายนพดล บุญเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กชายนวกริช คำมูล
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กชายนิธิกร แตงอ่อน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กหญิงปณิตา การเกณฐ์ขาย
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กหญิงปริยาภรณ์ จีนะสฤษดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๕๐
เด็กหญิงพิชญ์รดา สุวรรณชาติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กชายพิพัฒน์ สิงห์แสวง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายภัคพล ศรีพันธุ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กชายภาคภูมิ แปนเพ็ชร
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กชายภานุสรณ์ เทพอาษา
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายภูริทัต สุลินบูรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายภูริพัฒน์ สุดทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายภูสธน แหยมกระโทก
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กชายวชิระ จันทร์ผล
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กชายวรพล ทรงศักดิสุจริต

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๖๐
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ขันทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายวสุพล อาพาเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กชายวัชรพล ภิญโญภาพ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายวัชระ ปะติเท
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กชายวันเฉลิม ม่วงช้าง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายวิชัย โชติพรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กชายวิทยากร แก้วคีรี
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายสรศักดิ

์

ดำทรัพย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กชายสรายุทธ เจริญวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กชายสุขสันต์ บุญมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๗๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ยืนยงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายอมรเทพ แก้วพูล
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายกรหลวง จับโกรย

๊

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กชายคมสัน สวยปาน
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กชายจักรพันธ์ ประภาสะวัต
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๗๕

นายจิรัฎฐ์ จิตรอ่อนน้อม
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กชายจิรายุส หมืนที

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายชวิน บุตรสิม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กชายชัชวาลย์ ยาชัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๗๙

นางสาวณัฐพงศ์ ชาญณรงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๘๐
เด็กชายณัฐพล โอบอ้อม

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายดนุพร เพ็งมา
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กชายทักษิณ เพชร์เจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายธนกรณ์ สิงห์ไพลาศ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กชายธนวรรธน์ บำบัด
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กชายธีรยุทธ สิทธิเจริญ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กชายธเนศพล สนธิโพธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายนนทพัทธ์ นุนารถ
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กชายนวพล ทรัพย์บุญรอด
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๘๙
เด็กชายบุญประเสริฐ ดอนนุชไพร

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๘๙๐
เด็กชายปกรณ์ กลัดสิงห์

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กชายพฤทธพล ม่วงขาว
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายพันธ์เทพ เนือไม้

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงพิกุลทอง เจริญสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายพิชัยกร เล็กวัฒนะ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กชายรภรัตน์ แผนบัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๙๖

นายวุฒิชัย รอดพริก
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายสหรัฐ บุญเผือก
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กชายสิทธิโชค มีคุณ
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กชายอนุชา สีดาว
๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กหญิงอัมรินทร์ กระแสปญญาดี

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๙๐๑
เด็กชายเทพพิพัฒน์ ยศอ่อน

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๙๐๒
เด็กชายไพศาล ชุ่มวิจารณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๕๙/๔๙๐๓
เด็กชายธนพนธ์ ทองเชือ

้

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องแกระ วัดขอนดู่  

นว ๓๔๕๙/๔๙๐๔
เด็กหญิงวโรรส การะภักดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องแกระ วัดขอนดู่  

นว ๓๔๕๙/๔๙๐๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุดสะอาด
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องแกระ วัดขอนดู่  

นว ๓๔๕๙/๔๙๐๖
เด็กหญิงรัชนีกร สุขดี

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องแกระ วัดขอนดู่  

นว ๓๔๕๙/๔๙๐๗
เด็กชายกสิวัฒน์ ขาวพราย

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๐๘
เด็กชายกิตติทัต เฉลยจรรยา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๐๙
เด็กหญิงกิตติมา สุทธศิริ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๑๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ ฤทธิบำรุง

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กชายจิณณพัต เกตุทอง
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายชนวีร์ ฤทธิบำรุง

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กชายฐปนวัฒน์ ฤทธิบำรุง

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงณัฏฐา สิทธิทอง

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงณัฐพร ฤทธิบำรุง

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ โตสงคราม
๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงธีราพร ตลอดภพ
๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กชายนพกร อิมประสงค์

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงนฤภร สุขแก่น
๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๒๐
เด็กหญิงผกามาศ โพธิพล

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กชายพงศธรณ์ บุญชิต

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายพชรพล พูลทอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายภัฐกฤต บุญงามขำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กหญิงภัทรธิดา ขาวทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายวชิรวิทย์ แสงทิม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงวรรธนพร พูลทอง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กหญิงวิภาดา ขาวพราย
๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงศิรภัสสร บำรุงเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายศุกลวัตน์ โพธิศรี

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๓๐
เด็กหญิงศุภิสรา ฉิมมา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กชายสิรภัทร ขาวทอง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กชายอติภพ โพธิอ่อง

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงอาทิตยา สวนสอน
๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายเมธากานต์ โพธิอ่อง

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงเมธิตา สุขแจ่ม
๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายกวินภพ เมืองสุวรรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงกัญญ์วรา โพธิทอง

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงจันทัปปภา พูลทอง
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๓๙

เด็กชายจิรวัฒน์ มงคลเกษม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๔๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ฤทธิบำรุง

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงณัฐนิชา วรโรจชกิจ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ขาวพราย
๑๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงธนภรณ์ พุ่มเปยม
๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กชายธนาวุฒิ อำทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กชายธนโชติ สุขถวิล
๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงปนัดดา ทองไทย

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กหญิงพัชราภา ตาดไธสง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กชายพีรเทพ ฤทธิบำรุง

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายภัทรพงษ์ สนิทผล
๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๕๐
เด็กหญิงภัทราพร ลำพันแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กชายมนุเชษฐ์ โพธิเบ้า

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กชายรพีภัทร แปนเพ็ชร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กหญิงวรัญญา ขาวทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กชายวัฒทณัง โพธิอ่อง

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงวิภาวดี โพธิอ่อง

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กชายวิศรุต บำรุงเมือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กหญิงศิริประภา ฤทธ์บำรุง
๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายสันติภาพ วิจิตรฐะพันธ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายสเณศวร ฤทธิบำรุง

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๙๖๐
เด็กชายอดิศักดิ

์

โพธิศรี

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กชายเตชินท์ บำรุงเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

โพธิอ่อง

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กชายเวทวิวัฒน์ เกตุทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ แสงโพธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๖๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา

อาภาพัชร์เจริญกุล ๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายกิตติพร สุขแจ่ม
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กชายกุญช์ พาณิชเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายชัยมงคล ชัยโชติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายชินวัตร ปญญาฤทธิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๗๐
เด็กชายณัฐฐินันท์ ทองไทย

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ บอนขุนทด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กหญิงนันต์ทิชา แก้วเวียง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กหญิงนำทิพย์ ฤทธิบำรุง

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงบุสิตา ถนอมเงิน
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

จาบทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กหญิงพรทิพย์ คำราช
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กชายพิชชากร คุ้มวิญญาณ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กหญิงพิชญา อินธิแสง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กชายภักดี ศรีสุข
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๘๐
เด็กชายวสันต์ โพธิอ่อง

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ปุริสพันธุ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กชายศุภานุ ศรีบรรเทา
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๘๓

เด็กชายศุรศักดิ

์

สุขแจ่ม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กชายสฎายุ บุญสุวรรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กหญิงสรัญรัตน์ อ่วมทร
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กชายสัญญา จันทร์สิทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงอริสรา สนเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กหญิงอานิสา วิสภักดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายเขษมศักดิ

์

จินตนาฤทัยกุล
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๙๐
เด็กชายเฉลิมพร นาคชม

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กหญิงกัณนิกา โพธิมล
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กชายกิตติพงษ์ พรหมลอย
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงขวัญเรือน เกตุสุวรรณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายจรัญ พูนพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายชานน สุตะคาน
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายณัฐรัตน์ มากน้อย
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายธนาธร พันธุ์จันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กหญิงธัญชนก พุ่มผึง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กชายนิรันต์ ถึงสุข
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายพลวัต มีมุข

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายพันธกิจ เพชรไพทูรย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายพีรพล ฤกษ์นิมิตร

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายวีร์กิจ มันพุด

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กหญิงสมฤดี สามี

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กชายสุตนันท์ เชียวชาญ

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กชายสุภทัต เปยมสุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงอภัชชา เปยมสุข

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

เณรจ่าที
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายกนกพล พุกสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๑๐
นายทัศนะ ฟุงสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๑๑
เด็กชายธนากร จอดนอก

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๑๒
เด็กหญิงปรียานุช ละลี

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๑๓
เด็กหญิงปยะธิดา ปานพรม

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๑๔
เด็กชายพรรธการณ์ คล้ายทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๑๕
เด็กหญิงพรรวษา ศรีฤทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๑๖
เด็กหญิงพัณณิตา อ่อนเย็น

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงสมปรารถนา

พุกสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๑๘
เด็กชายสรายุทธ ลาชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๑๙
เด็กชายสิทธา ทองแท้

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กหญิงสุพัตรา อินทร์คง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๒๑
เด็กหญิงอริสา ประกัน

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๒๒
เด็กหญิงใหม่ เปยมสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหลวง วัดหนองหลวง  

นว ๓๔๕๙/๕๐๒๓
เด็กชายกิตติธัต เรืองวงษ์ดี

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๒๔
เด็กชายจักรภัทร ขุนจงแก้ว

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ มีศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๒๖
เด็กหญิงธมลวรรณ สำเภา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๒๗
เด็กชายนรเศรษฐ์ บางเหลือม

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๒๘
เด็กชายนิธิศ พวงสมบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๒๙
เด็กหญิงปาริชาติ ซาซิโย

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงพรพรรณ ทังถิร

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๓๑
เด็กหญิงพิมพา อันจินดา

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๓๒
เด็กชายพีรพัฒน์ บางเหลือง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๓๓
เด็กชายวรรธนะ กลัดปรี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๓๔
เด็กหญิงศศิการณ์ ทำบุญยิง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๓๕
เด็กหญิงระพีพรรณ ศิริโต

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๓๖
เด็กหญิงกฤติยา ค่าแพง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๓๗
เด็กหญิงมลณรินทร์ บุญเกษม

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๓๘
เด็กหญิงลินดา แสงเงิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๓๙
เด็กหญิงศิริวรรณ เรืองเปยม

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กหญิงสุจิตตรา สังข์คต

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๔๑
เด็กหญิงเกศนี ศรีนางรอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๕๙/๕๐๔๒
เด็กหญิงดารินทร์ พงษ์พันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๔๓
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ บุญมาก

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๔๔
เด็กชายนพวรรธน์ สดสะอาด

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๔๕
เด็กชายนิรุติ ประภา

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๔๖
เด็กหญิงปาริชาติ คำเอก

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๔๗
เด็กชายวีระชัย เนียมทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๔๘
เด็กชายอนุชา ชาติบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ยศศิริ

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กชายชนกานต์ สีสืบมา

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๕๑
เด็กหญิงธิดารัตน์ ดำอ่อน

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๕๒
เด็กชายนฤพล จันทา

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๕๓
เด็กหญิงบุญนิสา ปนกำจร

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กชายบุญพเรศ ม่วงไม้

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๕๕
เด็กชายรัชชานนท์ บุญมาก

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๕๖
เด็กชายสถาพร แก้วสุวรรณ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๕๗
เด็กชายสุวัฒน์ แก้วแดง

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๕๘
เด็กชายอิทธิเดช ชาติบุตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๕๙
เด็กชายกิตติธัช แก้วสุวรรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เทือกขันตี
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๖๑
เด็กชายตุลา แสงโสภา

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๖๒
เด็กชายธนกร ทองสอาด

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๖๓
เด็กหญิงนฤมล เพชรทองรักษ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๖๔
เด็กชายนิธิ เขตขาม

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๐๖๕
เด็กหญิงมะลิวัลย์ รันจันทรทึก

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๖๖
เด็กชายวิวัฒน์ จันทรา

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๖๗
เด็กหญิงศิรประภา เพ็งรุ่ง

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๖๘
เด็กหญิงสุทธญาณ์ ปนกำจร

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๖๙
เด็กชายหนึง

่

นุชกระแส
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กชายอภิลาศ รวมทรัพย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๕๙/๕๐๗๑
เด็กหญิงกรกช ปลอดกระโทก

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๗๒
เด็กชายจิรพงศ์ อัศวเนติยานนท์

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๗๓
เด็กหญิงจิราวรรณ คงเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กชายทัศนัย พูลคุ้ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๗๕
เด็กชายธนกร วายุ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๗๖
เด็กหญิงธนพร สังข์คต

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๗๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญมีสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๗๘
เด็กชายธีระพัฒน์ จูเกษม

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๗๙
เด็กชายพงษ์ธร กะมุทา

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กหญิงพรรณจิรา บุกบุญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๘๑
เด็กชายภาคภูมิ ดีสุข

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๘๒
เด็กชายวัฒนา พรมอ่อน

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๘๓
เด็กหญิงสุพรรษา สาบา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๘๔
เด็กหญิงสุวิชา จันทร์แก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๘๕
เด็กชายอัครพนธ์ แซ่ฮ่วน

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๘๖
เด็กหญิงเกษวดี ทองสันทัด

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๘๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

สิงห์สม
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๘๘
เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๘๙
เด็กชายฐิรวัฒน์ ศรีเดช

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายธีรวัฒน์ สาสนะ

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๙๑
เด็กชายปราโมทย์ แสงอยู่ดี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๙๒
เด็กชายภูมิพิพัฒน์ กะมะเรศ

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๙๓
เด็กชายวรวุฒิ กะมะเรศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๙๔
เด็กชายสิริทรัพย์ สัมพันธ์พ่วง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๙๕
เด็กหญิงสุธีมา นาคชัง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๙๖
เด็กหญิงจิดาภา ผาริการ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๙๗
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเย็น

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๙๘
เด็กหญิงทัศนีย์ งามบุญฤทธิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๐๙๙
เด็กหญิงปยาพัชร บุญไหล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ นาคแนม

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๐๑
เด็กชายพีรวัฒน์ เพชรมัง

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๐๒
เด็กชายอดิสร กันเจียก

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๐๓
เด็กชายเจษฎากร ไฉยาจิตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๐๔
เด็กหญิงกชกร เสือเจริญ

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๐๕
เด็กหญิงกรณิสา ธูปจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๐๖
เด็กชายกฤษฎา ฟกสัน

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๐๗
เด็กหญิงจิณห์ชญา เขียวทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๐๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเกษม

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๐๙
เด็กหญิงณิชารีย์ จู่อี

้

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๑๐
เด็กชายธนากร มันเกษวิทย์

่

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กชายธรรมจักร วิเ้ศษสินธุ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กหญิงธัญชนก อภัยสุข
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กชายนักรบ จันทรา

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กหญิงนันธิดา ทับเครือบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กหญิงนิรชา แสงเพลิง
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กชายปณพัฒน์ กรณีย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กหญิงพรพิมล กรณีย์
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงพิมพ์สุดา แสนสง
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กชายพีระพร อิมวัด

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๒๐
เด็กชายภีรพัศ ครุฑเผือก

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายยศพร ยิมละมัย

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กชายรัฐนันท์ ศรีแสงจันทร์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายลัทธพล คำยอด
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายวรกานต์ ราชกิจ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กชายวรโชติ เกิดปาน
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ ศรีเพ็ญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กชายอภิวัตร นาคสมบูรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กชายอรรณพ ยิมละมัย

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กชายเดชาธร มิงขวัญ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๓๐
เด็กหญิงเบญญาภา แซ่ลี

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงแพรณภา วาดทิม
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญเกษม
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๓๓
เด็กชายจอห์น สตีเฟน แมค

รัสชิง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กชายจักรพันธุ์ ทำบุญยิง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กหญิงจิระนันท ยังจรูญ
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กหญิงชลธิชา คุ้มทวี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กหญิงชวิศา ดอนแดนปน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กหญิงณิชารีย์ ชมรัก

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กชายนราธิป ชมประเสริฐ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๔๐
เด็กชายรัชภูมิ ลำไย

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กชายศรายุทธ สุวรรณไกรษร
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กชายศุภณัฐ วิเศษเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กชายสิทธินนท์ พึงเครือ

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กหญิงสุณิสา ชมรัก
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กชายอนุชา บุญวิเทียน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กหญิงเกษรา เมืองเปลียน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กหญิงเจนจิรา แสนสง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กหญิงเนตรดาว คานประสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กชายกรวิชญ์ กลินจันทร์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๕๐
เด็กชายธนาวุฒิ บุญเกษม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กหญิงนิดติยา บัวงาม
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กหญิงปยมาศ อิมจันทร์

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กหญิงฐิติพร เรืองศรี
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ปญญา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กชายธนโชติ มะโดด
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กหญิงนริศรา จิตร์วิจารณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กหญิงวรัญญา เพิมหิรัญ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงสราลี วัดไพร
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กชายชนะชล เพียรธัญการ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๖๐
เด็กหญิงนุชนาถ ต๋าอ่อน

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงรุจจิรา ฟกสัน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๖๒

เด็กชายวชิรวิทย์ กรณีย์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กชายษัษฐี วงษ์ใจ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงสุชัญญา กรณีย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงกัญทิมา ประสมพร
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กหญิงชนากานต์ บรรณพรรณ
๒๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงชนิภา ฉัตรไทย
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช เจริญรุณ
๒๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงณัฐนันท์ บัวพันธ์
๐๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๑๗๐
เด็กชายพงศกร อ่องสอาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กหญิงรุ่งนภา เขียวอำพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กชายสุทธิเกียรติ ตันสกุล
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กหญิงกนกวรรณ เขียวพันธ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ บัวพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๗๕

เด็กหญิงชลธิชา สำเภาพงษ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๗๖

เด็กชายนัทธพงศ์ เจริญแพร
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๗๗

เด็กหญิงพรทิพย์ เรืองบุญรบ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๗๘

เด็กชายภาสกร จันทวงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๗๙

เด็กหญิงศริญญา ม่วงแพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๘๐
เด็กชายอนุพงค์ เขตต์คำแดง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๘๑

เด็กชายนิพล น้อยบุญชู
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๘๒

เด็กหญิงพลอยชมภู อ่องสอาด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๘๓

เด็กชายสุชัจจ์ ปรีเกษม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๘๔

เด็กหญิงณัฎธณิชา แสงจันทร์
๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๘๕

เด็กชายณัฐพล โยนิโส
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๘๖

เด็กชายนพเก้า อ่องสอาด
๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๘๗

เด็กชายสมชาย สีสุก
๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๘๘

เด็กชายอณุพงษ์ สุริยะธรรม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๘๙

นายณัฐพงค์ สาริกา
๐๓/๑๐/๒๕๔๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๕๙/๕๑๙๐
นายสันติพงษ์ จันทร์อินทร์

๒๙/๑๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๙๑

นายอุเทน สร้อยทอง
๒๐/๐๔/๒๕๑๗

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๙๒

นายกฤษดา สังเมือง
๐๓/๐๓/๒๕๓๗

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๙๓

นายสุเทพ ธรรมเสน
๒๒/๐๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๙๔

นายพัฒนา จัดกสิการ
๐๔/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๙๕

นายพุทธชาด หมันไร่

่

๓๐/๑๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๙๖

นายจักรพันธ์ สุขนวน
๑๙/๐๑/๒๕๓๐

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๙๗

นายณเรศ พรมบบุญชู
๐๕/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๙๘

นายพงษ์ศักดิ

์

เอียมน้อย

่

๐๒/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๑๙๙

นายชยกร พุกอินทร์
๒๕/๐๖/๒๕๒๒

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๐๐
นายธนกร ลอยสง

๑๙/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๐๑
นายธีระศักดิ

์

ยงกสิกิจ

๒๙/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๐๒
นายนนทภูมิ เพ็งโอ

๑๘/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๐๓
นายนิคม รุ่งฟา

๑๘/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๐๔
นายบรรเจิด ชลมาก

๐๙/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๒๐๕
นายมนัส ทองดง

๒๒/๐๕/๒๕๒๘

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๐๖
นายสามารถ เขียววิลัย

๐๔/๐๕/๒๕๓๗

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๐๗
นายจักรพันธ์ ศรีสุวรรณ์

๓๐/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๐๘
นายสงกรานต์ พิมขาว

๑๓/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๐๙
นายปราโมทย์ พูนยอด

๑๐/๑๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๑๐
นายรชต ใจยะการ

๑๙/๑๐/๒๕๒๐

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๑๑

นายยอด วงศ์เทศ
๐๖/๐๗/๒๕๒๑

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๑๒

นายสุนทร เอียมชัย

่

๐๖/๐๙/๒๕๐๙
ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๑๓

นายสุพจน์ จำปาพร้อม
๑๒/๐๗/๒๕๒๓

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๑๔

นายเสนาะ เกียรติเผ่า
๑๒/๐๙/๒๕๒๒

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๑๕

นายวันชนะ จูด้วง

๑๙/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กชายกรินทร์ นนท์แก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๑๗

เด็กชายกีรติ ฤทธิกระจาย

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กชายชนินทร พุทธะ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กชายชโลทร แสนหลวง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๒๐
เด็กชายดนุพล ขุนเขียว

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายธนธรณ์ ขันทะสิกรรม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กชายภูชิต พุเพ่ง
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กหญิงยุพิน บัลลพาภินันท์
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงวนาศิริ นาคะอินทร์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงวรรณวิศา หมวกทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายศุภโชค สีสมโภชน์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กหญิงสิริวรรณ วงเวียน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ศิริ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กชายไกรวิชญ์ หอมสิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๓๐
เด็กชายศรลักษณ์ บุญแสง

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กชายเปรมปรีดา อ่อนน้อม
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงกรกนก แสงสีธูป
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กชายญาณวิทย์ เภาอ้วน
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายณัชพล สุริยันต์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กชายนาวา ฤทธิกระจาย

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายปฎิภาณ นครกัณฑ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กหญิงปรารถนา เนียรภาค
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงสุวพัชร นิลสุพรรณ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายเจษฎา สำรวมจิต
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๒๔๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ พลมาก

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ฤทธิกระจาย

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงรุจิรา ลุนอาทิตย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สังเงิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กชายณัฐพร ทองแถมแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กชายดีพร้อม สุกุล
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กหญิงปริศนา วงษ์คำภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงพรนภา ดีมุขดา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กชายพัสกร ทองแถมแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กหญิงพิมพ์พิศา ลอพิจิตร
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๕๐
เด็กหญิงศิรภัสสร อินทร์งาม

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กหญิงอติมา เหล่าเขตกิจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กหญิงอรนิศา ขันธกร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กหญิงเบญจมาศ จะริกะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กหญิงไปรยา วันแต่ง
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๕๕
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ บุญขัน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กหญิงพณัฐษิตา การะภักดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กหญิงรวิสรา จินตนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงวรรณพร มูลรัตน์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กชายศุภวิชญ์ จินตะนา
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๖๐
เด็กหญิงสิริวรรณา สิทธิบุญมา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายสุชน พาไทยสงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ขันจอก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กหญิงอุษามณี ขวัญตา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กหญิงเนตรนภา จันกระจ่าง
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กชายจิรายุ แย้มแสง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กหญิงชนากานต์ โพธิยอด
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงชลทิชา พีรัตน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กชายปวริศ วันแต่ง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กหญิงฟาใส สุกุล
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๗๐
เด็กชายภูริณัฐ ภูศิลา

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๗๑

นางสาวประณิตา เข็มทิพย์
๒๑/๐๗/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๗๒

นางปวีณา พิลึก
๒๓/๐๓/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๗๓

นางสาวรติยา โพธิสร้อย

์

๑๖/๐๙/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๗๔

นางรุ่งนภาภรณ์ ผู้วิเศษ
๒๔/๐๓/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๒๗๕
นางสาวสุพรรณิการ์ สุพันสร

๐๖/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๗๖

นางสาวแสงเทียน จันทร์ศิริ
๑๘/๐๑/๒๕๓๘

โรงเรียนวัดด่านช้าง วัดด่านช้าง  

นว ๓๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงกรรณิกา ศรีทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา วัดทุ่งท่าเสา  

นว ๓๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กหญิงพนิดา หมอกกระโทก
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา วัดทุ่งท่าเสา  

นว ๓๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กชายอภิลักษณ์ นิลเนตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา วัดทุ่งท่าเสา  

นว ๓๔๕๙/๕๒๘๐
เด็กหญิงอรอนงค์ นุวงษ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา วัดทุ่งท่าเสา  

นว ๓๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กชายอลงกรณ์ แก้วบัวดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา วัดทุ่งท่าเสา  

นว ๓๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กหญิงจณิตา การะภักดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

นว ๓๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กหญิงจิราภา เกตุทิม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

นว ๓๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กหญิงศศินภา การะภักดี
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

นว ๓๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ผิวอ่อนดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

นว ๓๔๕๙/๕๒๘๖

นางสาวศิริขวัญ ขวัญตา
๙/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

นว ๓๔๕๙/๕๒๘๗

นางสาวสุภาวัลย์ เจริญภู่ทอง

๑๘/๑๒/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองคล้า วัดหนองคล้า  

นว ๓๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงกมลเนตร คงเสือ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายกรกช นาคฐิน
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๒๙๐
เด็กหญิงกุญญารัตน์ ประดิษฐพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงกุลธิดา อัคศรีวร
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงขวัญหทัย อินทโฉม
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงจินต์จุฑา นิลดาสี
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กหญิงจิรัชญา ทาติบุตร
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงจิราพร จำปา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายจิรายุส สีดาน้อย
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กหญิงจุฑามณี พลบำรุง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กชายชัยสิทธิ

์

พันเพชร
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายชิษณุพงศ์ เสือลอย
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กชายฐิติกร คำบุรม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๐๑
เด็กชายณภัทร เทียนสัน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๐๒ เด็กหญิงณภัทรสวรรค์
ดวงธนโชติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๐๓
เด็กชายณวงศกร เอมแหยม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๐๔
เด็กหญิงณัฐวรรณ ปรีชาหาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อินนันต๊ะ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๐๖
เด็กหญิงทอไหมทอง พูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๐๗
เด็กหญิงทัตพิชา เผยสิริ

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๐๘
เด็กหญิงทิพย์เกสร ทีวะพัด

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ โสดาโคตร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๓๑๐
เด็กชายธนวัต อุราแก้ว

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กหญิงนิตย์กัลญา นะรานรัมย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กหญิงพิยดา ดอนเพียงไพร
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กชายภัทรพงศ์ ใจอุ่น
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายภัทรพล สนอ่วม
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กหญิงภัทรวดี พรมอ่อน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กหญิงมนรดา จุฬลา
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กหญิงมินตะยา ชุ่มอิม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายรัชชานนท์ กองแก้ว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กชายรัตนพล พุดซ้อน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๒๐
เด็กชายลัทธพล สุขม่วง

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงวทันยา ศรีจันกลัด
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กชายวัชรพล มีชัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กชายวัชระ จันทา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงสิริยากร ทำมา
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กหญิงอรปรีญา จันศรี
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กหญิงอรอนงค์ เกิดแดง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กหญิงอัญชลี ลุยทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายเสกสรรค์ มะณี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กหญิงแสงฤดี อิมน้อย

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๓๐
เด็กหญิงชรินธร ทุนเพิม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กชายฐิติกร จันดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กหญิงณัฐนรี เลือดสันเทียะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กหญิงดาหวัน คชพันธ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กหญิงนภาพร สังกะสี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายนราธร สาจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กหญิงนิลาวัลย์ บุญสุพิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กชายบรรยงค์ ทรงโฉม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กชายปริญญา อนุสรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กชายปยะวัฒน์ จงรักไทย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๔๐ เด็กหญิงพรรณนารายณ์

คูสินทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กชายพรเทพ ลอยประทีป
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กหญิงพลอยรุ้ง สุขเกษม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ ทิพยสร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กหญิงมัจฉรี ซิมเจริญ

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กหญิงรุ้งทิวาวัลย์ อ่อนน้อม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กชายวันเฉลิม จันทร์เผือก
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายวีรพัฒน์ มามีสี
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงสุจิรา อุทคำ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีวิไล
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๕๐
เด็กหญิงสุวรรณี พลายสำโรง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กชายอภิชาติ โรงอ่อน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๕๒
เด็กหญิงอารีญาภรณ์ คำสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กชายเสกสรร อินทะสอน
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงกรวลัย ตาเทพ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงจิราภา มีชูพร้อม
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กชายทวีพงษ์ สำเภาพงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายปยพงษ์ แซ่ลอ
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กชายพัชร นามภักดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงพัณณิตา เหรัญญิก

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๖๐
เด็กชายพิจิตร จันทะนาม

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กชายพีระกร เสือคู่
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายยศนนท์ ศรีนาราง
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๖๓

เด็กชายสุธิพงษ์ ชุมถนอม
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กหญิงสุนิศา สงค์โพธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กหญิงสุรีย์วัลย์ จำปา
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายเชิดชัย แสงสีธูป
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กชายทักษ์ดนัย อ่อนจันทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กชายธนพล นิลวัฒนา
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กชายบัณฑิต คล้อยตาม
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๗๐
เด็กชายพลอักษร กลำใจดี

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายพิชญะ สีดาน้อย
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงสุนิตา เผ่าเพ็ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงกนกพร แปนต่วน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กหญิงชาลิสา พันธมิตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงณัชวดี แก้วบัวดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กชายธนกฤต คล้ายจริง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงนภาพร เปลียนแก้ว

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงปริศณา กิงสายหยุด

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายพงศ์ศิริ ยอดยิง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๓๘๐
เด็กหญิงภัทรธิดา อ่อนน้อม

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กชายรวิพล คำแหง

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กชายศักดิดา

์

มาเวียงจันทร์
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กหญิงสุภาพร สุภากุล
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กชายอภิวัตร สอนภักดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงออมฤทัย คำคูณ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กชายอัครพล แก้วมงคล
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กชายเฉลิมชัย ทุมสวรรค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

นว ๓๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กหญิงกนกพร โฉมยา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมาน วัดหนองละมาน  

นว ๓๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายจิณณพัต พุฒน้อย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมาน วัดหนองละมาน  

นว ๓๔๕๙/๕๓๙๐
เด็กชายดนดนัย นราศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมาน วัดหนองละมาน  

นว ๓๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กหญิงทักษพร พาไทยสงค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองละมาน วัดหนองละมาน  

นว ๓๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายธีระพงษ์ ขันตรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมาน วัดหนองละมาน  

นว ๓๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงนิภาพร มาเครือ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองละมาน วัดหนองละมาน  

นว ๓๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายรุ่งทิวา พลพงษ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมาน วัดหนองละมาน  

นว ๓๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงสุภัสสา เถือนปาน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมาน วัดหนองละมาน  

นว ๓๔๕๙/๕๓๙๖

เด็กหญิงอารีรัตน์ เย็นฉำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองละมาน วัดหนองละมาน  

นว ๓๔๕๙/๕๓๙๗

นางสาวเมธาวี เชิญขวัญ
๒๕/๐๔/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองละมาน วัดหนองละมาน  

นว ๓๔๕๙/๕๓๙๘

เด็กหญิงชุติภา จันทา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๓๙๙

เด็กชายธนายุทธ คงสิบ
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๐๐
เด็กชายนิสิทธิ

์

แสนคุณ
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๐๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่ตาล

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๐๒
เด็กชายพีรพงษ์ พัฒน์เจริญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๐๓
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กลันการไถ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๐๔
เด็กหญิงศิริโสภา ศรีแปน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๐๕
เด็กหญิงสุภาวดี แซ่ลิม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๐๖
เด็กหญิงสุรัสวดี บุบผาชาติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญช่วย

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๐๘
เด็กชายญาณพัฒน์ แก้วทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๐๙
เด็กหญิงธันวาพร จันทา

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๑๐
เด็กหญิงภาสินี ทองสุขดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๑๑
เด็กหญิงมณฑกานต์ ทองน้อย

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กชายวัชรพงศ์ แปะสกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงกนิษฐา ศิริเวช
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายคณิน แตงน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายชัยสิริ อุ่นนา
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มุ่งภู่กลาง
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กหญิงนัชชนันท์ ศรีอนงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กหญิงปนัดดา กลัดปรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กชายปพนสรรค์ สาขำ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๒๐
เด็กหญิงปยรัตน์ กลัดปรี

๐๙/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กหญิงปยะพร กุลโทแก้ว
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงพิชญาภา กุลบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กชายภคภัทร กุลสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายภาคิน วุ่นจู๊ด
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงมลทิชา จานพูม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กชายยุทธนา ดวงประทุม
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงวารินทร์ แสงสุด
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กชายวิทยา แปนกลำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงศศิกาญจน์ ไชยปญหา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริเวช

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กชายศิริวัฒน์ แพรงิว

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๓๒

เด็กชายสุทธิรักษ์ สุตตสันต์
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กชายอดิเทพ คุ่ยสว่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กชายอรรฆพร จงไพศาล

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กชายไชยวัฒน์ มณูธรรม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กชายกัณทชาติ สามสีลา
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กชายชุติพงศ์ อ่อนกล้า
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายธนดล จอนนุ้ย
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กชายวีระพันธุ์ การะภักดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๔๐
เด็กหญิงศศิประภา คุมกล้า

๐๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กหญิงอนุสรา ศรีธาดา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กหญิงโสภิตนภา จงไพศาล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กหญิงกนกพร แสงศักดิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กหญิงจันทร์ทิพย์
บุญมีจงประเสริฐ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กชายณัฐวุติ จันทร์กลำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายธีรพัฒน์ สอนสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กชายนภดล บุญมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กชายพันธกานต์ ขันนวน
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กหญิงมณธิชา บุญเกษม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๔๕๐
เด็กหญิงมีนา จันทร์เกษม

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงวลัยพรรณ ปนกำจร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กหญิงสกุณา เต็งสุวรรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กหญิงสุทาพร โพธิทอง

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กชายอดิศร บูชา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงไอสวรรค์ พันธ์ยา
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กชายธวัชชัย หอมดวง
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กชายบุรพล เสนาขันท์
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กชายปริวัฒน์ สุขเกษม
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายอนุวัฒน์ สายดี
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๖๐
เด็กชายอภิรัตน์ เลิศรสนันทการ

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กหญิงอริสา ทองประสาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๖๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ กลัดปรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๖๓

นายนัฐพล สายทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๖๔

นายวีรยุทธ สังข์เปย
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๖๕

นายสิรวิชญ์ จันทร์ศิริ
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๖๖

นางสาวสุดารัตน์ พลวิเดช
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กชายธิติพัทธิ

์

ขำสาย
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กชายยศศิริ นาคบาศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงสุพิชชา สมนึก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๗๐
เด็กชายอภิรักษ์ สัมพันธมิตร

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญมาก
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กหญิงเกตน์นิภา ปตธิธานี
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กหญิงกัลยา อินทร์หนุน
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กชายก้องภพ อำตำงาม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กหญิงจีรนันท์ วงกันหา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กหญิงนฤมล เขียวมูล
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ สุขเกษม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ฤทธิการ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กหญิงพรรษสุดา ทองสุขดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๘๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ แสงเงิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กหญิงภัทรานิษฐ กันทะน่วม
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กหญิงลักษิกา แสนสิงห์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงสิราวรรณ การะภักดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

อุทุม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กหญิงอัจฉรา บรรหาร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงเดือนธิดา บุญบำรุง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายชาญณรงค์ ทังสอ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กชายฌัฏชัย ศรชัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กหญิงธาราดา กาวี
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๔๙๐
เด็กชายปฐมพร เจริญตา

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กชายพงศกร กลัดปรี
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กชายนิติพนธ์ พรมอ่อน
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงสุธิดา อัวหงวน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายธรรมปพน อินทวัน
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กชายธัชชัย ชืนชู

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงนารีนารถ ภักดี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๔๙๗
เด็กหญิงพลอยวรินณ์ เขียวจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มณีโชติ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ จำปาจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายวัชรพงษ์ เริงสมัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๐๑
เด็กชายวิทยา เศษรักษา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๐๒
เด็กชายสราวุฒิ โสดากรี

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๐๓
เด็กหญิงสิริณญา พัฒสาริกรรม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๐๔
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยิมละมัย

้

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๐๕
เด็กหญิงจันทิมา ขันจอก

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๐๖
เด็กชายชยณัฐ โสพิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๐๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีคชไกร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๐๘
เด็กชายทศวรรษ สมพงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๐๙
เด็กชายวีรภัทร์ ขำสกล

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๑๐
เด็กหญิงสมฤทัย วงษ์กียู้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงสายธาร ปานอินทร์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายสุธาวี สาขากุล
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขสว่าง
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงกรธิดา ไกรรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนบุญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กหญิงกิตติพร กันต์กำธร
๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กชายจักรภัทร โสดามัก
๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กหญิงชนัญชิดา คงดิษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กหญิงชลธิชา คงศาตรา
๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๕๒๐
เด็กหญิงณหทัยร์ มิคะดา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ยิมเจริญ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กชายณัฐดนัย ฉวีอินทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พวงทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กชายธนากร วิมลสนใจ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กชายธีรภัทร กำมะลาต
๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กชายธีรภัทร กำหนด
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กชายนพดล ชัยวรรณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงนพภัสสร กาแก้ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กหญิงนภัสรพี เนตรทิพย์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๓๐
เด็กชายนราธิป บุญส่ง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กหญิงนำทิพย์ แจ่มศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กชายบรรณวิชญ์ ศิริบรรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงบัณฑิตา กองแก้ว
๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กหญิงบุณยาพร ผ่านแผ้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กหญิงปนิดา มาสวน
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงปลายฝน มาลัยทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงปณฑิรา สมบูรณ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กชายพรนทิน จันทพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กหญิงพัชราภา ขันซ้อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๔๐
เด็กชายพิชุตม์ อยู่เหย้า

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงพินทอง แสงโสภา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กชายภัทรพล อ่อนน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงมณี จันทร์นาค
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงยวิษฐา เอียมทรัพย์

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กชายยุทธนา สุทธิชาติ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายรพีภัทร โพสัย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สุจริต
๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงรุ้งตะวัน ไพรเผือก
๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กชายลิขสิทธิ

์

บากบัน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๕๐
เด็กหญิงวรรณิกา วรดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กหญิงวรัญญา เฉลิมชัย

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กหญิงวิลักษณา วิชิธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ นาคเทียม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กหญิงศศิเสาวภา บัวบาน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กชายสุริยพร สนเข็ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กหญิงหฤทัย สายหยุด
๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๕๗

เด็กชายอนวัทย์ สมพรพันธ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายอภิรักษ์ มิงเมือง

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กชายอลงกต อินเฉลิม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๖๐
เด็กชายอลงกรณ์ เอียมวิจารณ์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กหญิงอัครฎา เอมสรรค์
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงเมธาวดี อยู่เหย้า
๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กชายเสฎฐวุฒิ เชือหนองโปร่ง

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พิสฐศาสน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงกันธิชา ธินมารมย์
๐๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กชายคมกฤษ คำจันทร์
๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายจตุพงศ์ คงภักดี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กชายจักรพงศ์ บัวพันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงจันทิมา โพธิงาม

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๗๐
เด็กหญิงชนากานต์ ทองเกลียง

้

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายชลธีร์ โพธิชัย

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กชายชัยพฤกษ์ ฟกอ่อน
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กชายชัยภัทร พรมประสิทธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายชัยมงคล ปานนนท์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายชาตวีร์ สุริวงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงชาลิสา คำเขียว
๑๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงชุติมณฑน์ นาคจรุง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๗๘

เด็กหญิงญาดา เทพานุพัฒน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กหญิงณวพร เกิดวาระ
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๘๐
เด็กชายณสธร พรมพรศรีฉัตร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ตรีเนตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กชายณัฐชนน บุญประเทือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กหญิงณัฐณิชา เห็นได้ชม
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กชายณัฐพร วิชิธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายณัฐวัฒน์ ปลิวมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมศิลา
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กชายดลฐชัย รอดสัมฤทธิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๘๘

เด็กชายธนกฤต เอียมโฉม

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กชายธนพงษ์ อำผ่อง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๕๙๐
เด็กหญิงธนัชพร เอียมดี

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กชายธันวา เสือถ่าย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กชายธาวัน
ประเวชจำนงค์สังข์ ๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กชายธีระพงษ์ ผจรกลิน

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กชายนครินทร์ แสนชุ่มชืน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กหญิงนฤมล เฟองน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ แย้มแสง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงนิชฏา สมัคสาริ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๙๘
เด็กหญิงประกายแก้ว

เมฆกระจาย
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กชายปริชาติ ศรีจันทร์โคตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญญะกลัมภะ

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๐๑
เด็กหญิงผาติรัตน์ ทังถิระวรเวทย์

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๐๒
เด็กชายพงศกร กลินสังข์

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๐๓
เด็กชายพงษ์เทพ สิงหราช

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๐๔
เด็กหญิงพัชราภา อินทรโชติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๐๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ เอียมดี

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงพิชชาพร เกิดผา

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๐๗
เด็กหญิงพิมพ์พัทธ์ นาคเอก

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๐๘
เด็กชายพีรภัทร กิงวาที

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๐๙
เด็กหญิงมัทนาพร นาจุ้ย

๒๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๑๐
เด็กหญิงมินตรา ซ่อนกลิน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กหญิงยุวรรณดา พ่วงแตง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายรัชชานนท์ นิลกำจร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๑๓

เด็กหญิงรัตติกาล มีสาท
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กชายวงศกร กันสาตร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๑๕

เด็กชายวงศกร เขตขาม
๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๑๖

เด็กหญิงศศิมา สอนเข็ม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ งามดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กชายสิรภพ พรมศิลา
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๑๙

เด็กหญิงสิริญากร สิงห์เถือน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๒๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ หุ่นทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๒๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เนาวดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงอนัญญา ศรีพัฒน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กหญิงอรปรีญา ปลิวมา
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๒๔

เด็กหญิงอาทิตยา มีเย็น
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๖๒๕

เด็กหญิงอาทิตยา สิมมา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา สระทองน้อย
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงเนตรนภา เฟองน้อย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๒๘

เด็กชายไกรสิทธิ

์

ศิริชู
๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กชายกฤษฎี ศรีคูณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๓๐
เด็กชายกษมา เจริญไทย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กชายกิตติภพ บุญมูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๓๒

เด็กชายจิรภัทร ภู่ระย้า
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๓๓

เด็กหญิงจิราภา นามวงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๓๔

เด็กหญิงชมพูนุช เส็งเอียม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๓๕

เด็กหญิงชมพูแพร สอนภู
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๓๖

เด็กหญิงชลธิชา สิงห์เถือน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๓๗

เด็กชายชัยชนะ ใจฉำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๓๘

เด็กชายชัยยา มันสุ่ม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๓๙

เด็กหญิงชุตินันท์ เขียวแก้ว
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๔๐
เด็กหญิงฑิตฐิตา โตสุวรรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๔๑

เด็กหญิงณภัสสร พาชืนใจ

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๔๒

เด็กหญิงณัฐกิตา ทับเพ็ชร
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๔๓

เด็กชายณัฐภูมิ ก้อนทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๔๔

เด็กหญิงณัฐมน ผาระนัด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๔๕

เด็กหญิงณิศรา ภักดีสุข
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๔๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

กลินรัตน์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๔๗

เด็กชายทิพากร เถือนสุข

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๔๘

เด็กหญิงธณัติดา เฉือยนิม

่ ่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๔๙

เด็กชายธนภัทร อินเอียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ ทีเปา

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๕๑

เด็กชายธนากร อำพเสวก

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๕๒

เด็กชายธนากร อิมสิน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๕๓

เด็กหญิงธันย์ชนก จังหาร
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๕๔

เด็กชายธันย์ชนก ทุเรียนทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายธานินทร์ สงเนย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ อำนวยผล
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กชายธีรภัทร ขันทองคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กชายธีระพงศ์ ปานพรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กหญิงนริศรา คนใจบุญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๖๖๐
เด็กหญิงนริศรา สุทธิ

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กหญิงนฤมล ปานเทศ
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงนวรัตน์ ตุนท์นิชนันท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงนัทกานต์ สว่างเมฆ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กชายนัทธพงศ์ เผือกคล้าย
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กชายนันทยศ สร้อยศรีทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กหญิงนันท์นภัส บุญลอย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กหญิงนิชา พูลพิพัฒน์
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สินชัย
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กหญิงปฏิมา ฮ้อรอด
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๗๐
เด็กหญิงปฏิษา กาญจนจูฑะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กหญิงปณิดา อินทิพย์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กหญิงปนัดดา ประทุมมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กหญิงปรางนุช หมุนชม
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายปาณวัฒน์ มากบุญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กชายปานเทพ จูสิงห์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กชายพงศกร จันอินทร์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กชายพงศภัค ทับทรวง
๒๒/๑๐/๒๕๕๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กชายพงศ์พล เพ็ชร์อินทร์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กหญิงพนิตนิชา ใจรัก
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๘๐
เด็กหญิงพุธิตา บัวนุภาพ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กหญิงภัทรจาริน มูลอินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงภัทรวริน พวงสมบัติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กหญิงภัทรวรี พวงสมบัติ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กชายภาณุพงศ์ เขียวเกษม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กชายภูธเนศ กลินด้วง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กชายมงคล ปนงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ หกสีดา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กหญิงมนทกานติ นิลสนธิ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กหญิงมินตรา จาดภักดี
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๙๐
เด็กหญิงรัตติกาล สกุลเงิน

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายฤชากร เผือกกล่อม
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เหลาทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กชายวรวิชญ์ ผาสุข
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กหญิงวรินทิรา ยอดนิล
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กชายวสุธร ร่มรืน

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายวัศพล พวงสมบัติ
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กชายวิทวัส สนทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กชายวิษณุ ทิพวรรณ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กชายวุฒิชัย จรรยา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กหญิงศรีประไพ รุญหัน

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๐๑
เด็กชายสหภาพ ยีสุ่นแพร

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๐๒
เด็กหญิงสาวิตรี อ่อนน้อม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๐๓
เด็กหญิงสุภัสสรา กลันสุข

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๐๔
เด็กหญิงสุรัชนา มันสุ่ม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๐๕
เด็กชายอนุชิต ธนิกกุล

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๐๖
เด็กหญิงอารียา อยู่โพธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๐๗
เด็กหญิงอิจิญา ยศสมบัติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๐๘
เด็กหญิงเกวลิน นิลสุ่ม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๐๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์อ่อน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๑๐
เด็กชายเดชาวัต ฟุงสุข

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๑๑
เด็กหญิงเบญญาภรณ์

โพธิมาก

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ปานพรม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กชายไชยวัฒน์ คุ้มสอาด
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กชายกฤษฎา บุตรดี
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๑๕

เด็กหญิงทัศนวรรณ ชาติพจน์
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กชายมนัส พรมวงษา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กชายฤทธิไกร

์

คำชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงศิรดา พินพาทย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงสิริวิมล บุรานันท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๒๐
เด็กหญิงสุนิสา ยศสมบัติ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กหญิงเบญจพร พันธุ์เขียน
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กหญิงเพชรดา แก้วสวัสดิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ภู่ระย้า
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กหญิงวรินธร จาดขำ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กหญิงอินทิรา นิลวงษ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๒๖
เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์ สุดโตเจริญ

๒๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๒๗

นางสาวขนิษฐา สาลี
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๒๘

นางสาวนริสา สังข์กรณ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๒๙

นางสาวศรีฤดี อินทโชติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๗๓๐
นางสาวอมรรัตน์ พูลเพ็ญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๓๑

นางสาวเจนจิรา จันทร์อินทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๓๒

นางสาวชนิตา หลวงอินทร์
๑๖/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๓๓

นางสาวพนัชกร ปานศิริ
๐๓/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กหญิงกชกร เสือทนงค์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กหญิงกมลชนก สร้อยสน
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กชายกฤตเมธ สายโสม
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กชายกวิน กิตติยะ
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๓๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร มากบุญ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๓๙

เด็กชายฆราวัฒน์ ทรัพย์ขำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๔๐
เด็กชายจักรธร ใจมล

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กชายจักรพงศ์ มีอ่อน
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กชายจักรพงษ์ ศรีทับทิม
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กหญิงจันทิมา ใจฉำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กหญิงจารุวรรณ เมธากูล
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กชายจิตตพัฒน์ แสนสุข
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงจิราพัชร รองจ่าเมือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

แจ่มไทย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงชญานี พุ่มพงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงชนาภา บุญชี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๕๐
เด็กชายชลชาติ คำสัตย์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กชายชัยภัทร สีลารัย
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กชายชัยรัตน์ โพธิสุ่น

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ รักษาเปา
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๕๔
เด็กหญิงชุติมาณทน์ เข้มแข็ง

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงญาณิศา อินทร์จันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงฐานิดา มังจิว

๋

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กหญิงฐิตินัดดา พรอยบุตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กชายฐิติพันธ์ ปานเทศ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กหญิงฐิมณฑา ทองชืน

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๖๐
เด็กหญิงณฐวรรณ ก้อนจันทร์เทศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กชายณรงฤทธิ

์

แกประโคน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กหญิงณศชา เถือนสุข

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

วุ่นพูลสมบัติ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กชายณัฐกรณ์ หาคเพชร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กชายณัฐดนัย นิลทะคา

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิกลิน

์ ่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กชายณัฐพงค์ นาคมอญ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กชายณัฐพงศ์ สุขโต
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายณัฐพล เสือนิล
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๗๐
เด็กชายณัฐภพ จันทร์ทัง

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กชายณัฐภูมิ ปานเทศ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชายศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กชายณันฑสิทธิ

์

ทศพร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กชายดนุวัต ทับทิมศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กหญิงตะวันฉาย ศรีสร้อย
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กชายถิรธนา ทองยิม

้

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กชายธนกฤต ประสงค์ดี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กชายธนพล เมธากูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กชายธนากร ซ่อนกลิน

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๘๐
เด็กชายธนโชติ คุ้มสอาด

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กชายธัชกรณ์ หอกคำ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กหญิงธัญวรรณ แร่ถ่าย

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กหญิงธิรนันท์ เศรษฐรัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายธีรภัทร แก่นเขียว
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กหญิงนรภัทร มะเมียเมือง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กหญิงนฤมล นุ่มฉำ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กชายนวพล มะเมียเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายนาคิมทร์ ทศทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กหญิงนาตาลี ชูความดี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๙๐
เด็กหญิงบรรฑิตา บัวเพ็ชร์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กหญิงบัวชมพู พูนดี
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายปฏิพล ม่วงมังมี

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กหญิงปนัดดา คะณา
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กหญิงปภัสสร ชาติ
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กหญิงประภาสิริ สงเนย
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กหญิงปณฑิตา อ่อนโนน
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กหญิงปาริฉัตร ถึงสุข
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กหญิงปาริชาติ เนียมสำเภา
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กหญิงปาริชาติ แก้วซุง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กชายปยราช คล้ายสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๐๑
เด็กหญิงพรนภา ไล้ทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๐๒
เด็กชายพรพิษณุ เขียนสุข

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๐๓
เด็กหญิงพัชรพร ฉิมสุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๐๔
เด็กชายพัฒนา ประดิษฐ์จา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๐๕
เด็กชายพิพัตน์ นิลสนธิ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๐๖
เด็กหญิงพิมพ์นพา บุตรดี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๐๗
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ทองผิว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๐๘
เด็กชายฟาใหม่ นาคยา

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๐๙
เด็กชายภาศิน ทัพงาม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๑๐
เด็กชายภูธิศ คงประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กหญิงมนัสชนก หลวงพิทักษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กหญิงมัญชุพร มาผา
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กหญิงมานิตา สีกลำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กหญิงยุภารัตน์ วงษ์ทอง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กหญิงรพีพรรณ คุ้มสอาด
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กชายรัฐภูมิ เทียนนาก
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กชายรัฐศาสตร์ มองคำชาย
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กหญิงรุจรวี ทองม่วง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กหญิงลลิตา ลืนกลาง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๒๐
เด็กหญิงวชิรญา เผือกจีน

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กชายวชิระชล เขตรวิทย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๒๒

เด็กหญิงวรัญชลี พุฒจรูญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๒๓

เด็กหญิงวรัญญา คำประกอบ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กหญิงวรัญญา สระสิทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กชายวริทธิธร

์

เรียงครุด
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กหญิงวริศรา เถือนสุข

่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กหญิงวันวิษา อุปวา
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กชายวาสุ สุวรรณพันธ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงวิชญาดา ศรีกล่อม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๓๐
เด็กหญิงวิภาวี ฟกเขียว

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรมทอง
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กหญิงศศิธร วรอินทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กชายศักดิชัย

์

สว่างสุข
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กหญิงศิริภัสสร แตงพรม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กชายศุพณัฐ คุ้มเกรง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กชายสมหวัง คำจันทร์
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๓๗

เด็กชายสรศักดิ

์

เล็กรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กชายสหกิจ วณิชชากรพุฒิ
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๓๙

เด็กชายสันติชัย พวงสมบัติ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๔๐
เด็กหญิงสาวิณี อินทรเกษตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กหญิงสิริกัญญา เติมแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กหญิงสิริกัญญา เพิมพูล

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กหญิงสุกัลยา เพริดพริง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กชายสุทธินันต์ ประชาสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กชายสุทธิพจน์ ชืนจิตร์

่

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กหญิงสุนิสา นันธิพานิช
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๔๗

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชังขำ
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กหญิงสุภาพร นุชเวศ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กหญิงสุภาวดี ศรีปอม
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๕๐
เด็กชายสุวัฒนา เทพนาง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๕๑

เด็กหญิงสุวีรา สุระแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงอนัญพร อินทร์จันทร์
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กหญิงอรพรรณ คำแฝง
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กชายอัครทร หมืนสท้าน

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กหญิงอัญานี แผ้วภักดี
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กหญิงอาภรณ์ ขาวสะอาด
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กหญิงอารยา พึงบุญเย็น

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กชายอิสระ ศรีวิลัย
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กหญิงอุมากร ปญญาชน
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๖๐
เด็กหญิงอโณชา หนองนาว

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงเกวริน แตงพรม
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กชายเขมวัช รักษากลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กหญิงเจนจิรา พิมพานุวัฒน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กหญิงเตวิช นุ่มทองคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กชายเทอดไท้ นะวะสิมมา
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กหญิงเบญญาภา ฉวีคำ
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กหญิงเพชรลดา แจ่มใส
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๖๘
เด็กชายเพชรเศรษฐี ศรีทับทิม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงเพ็ญรดี ต่ายก้อนทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๘๗๐
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ใจรักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กชายเอกรัตน์ ช้างเนียม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กหญิงแพรพิไล ต่ายก้อนทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กหญิงแววตะวัน บำรุงศรี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กหญิงกชกร อ่อนธานี
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กหญิงกนกวรรณ หมีทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วรักษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กหญิงกนกวรรณ โคตพันธ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กหญิงกรณิภา กลินศร

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กหญิงกฤติพร ชำนาญรักษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๘๐
เด็กหญิงกล้วยไม้ ปานดิษฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กหญิงกัญญภัส มงคลทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชำนาญไพร
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กชายกิตติภพ เทพศิริ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กหญิงขวัญข้าว เชียวกสิวิทย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กหญิงขวัญจิรา พัสสร
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กชายคชชาญ พุทธรักษา
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กชายคุณานนท์ สุจริต
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กหญิงจันทิมา แก้วขมิน

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กชายชนะชาติ เจริญไทย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๙๐
เด็กหญิงชนินทร์ อ้นโต

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กหญิงชลณิชา โพธิศรี

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กชายชวนากร ศิลารัตน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กชายชัชชัย ไชยเชษฐ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กชายชัยณรงค์ เฟองฟุง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กหญิงชานิกา นิลสนธิ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ เปยมสุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กหญิงญาณิศา บุญทองนุ่ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กชายุธรม์ สุขเรือง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงฑิมพิกา เปยมอ่อน
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กหญิงณริศรา แปนแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๐๑
เด็กชายณัฐกิตติ

์

มันยืน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๐๒
เด็กชายณัฐชนนท์ ประสพจิตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๐๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ภู่สุวรรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๐๔
เด็กชายณัฐดนย์ สุขโต

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๙๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา เจริญไทย

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๐๖
เด็กชายณัฐนันท์ เสาแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๐๗
เด็กหญิงณัฐพร จันทร์ฉำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๐๘
เด็กชายณัฐภูมิ สิงห์เถือน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ชำนาญไพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๑๐
เด็กชายตรัยคุณ ขาวนำเงิน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๑๑

เด็กหญิงทวีพร ศิลารัตน์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กชายทีฆทัศน์ มีมุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กชายธนทัต ชมภู
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กหญิงธนพร หมืนอินทร์

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กชายธนพล เพ็งเมือง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กชายธนภัทร วิชชากูล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กชายธนภัทร์ ไม้สุพร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ สุกาวาศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กชายธนโชติ วัตสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๒๐
เด็กชายธรรมนูญ มากบุญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กหญิงธารารัตน์ แสงกันยะกิจ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กชายธีณกร โสตะภา
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กชายนที เกตุสุภะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กชายนนทกร อินทร์จันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กชายนพคุณ บุญมามาก
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงนภัสศร ปนโตนด
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๒๗

เด็กหญิงนภาพร เหล่าเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กชายนราธิป ก้อนจันทร์เทศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กหญิงนริศรา ผูกกะโทก
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๓๐
เด็กหญิงนริศรา โสภาพ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กชายนฤพล หยัดนำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กชายนฤเบศ มีขำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กหญิงนันทกานต์ เหลาหลุ่น
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กชายนันทพล ทศพร
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กหญิงนันทัชพร เกตุมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายนันทิพัฒน์ สุขสอน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กหญิงนาตาชา เวียกกลาง
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กหญิงนานิต้า ผิวอ่อน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ แจ่มฟา
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๙๔๐
เด็กชายนาวิน เชือรอด

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กหญิงนิตยา แปนเปย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายนิติภูมิ น้อยสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กหญิงนิธินาถ วิเศษบำรุงเจริญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กชายนิพิฐพนธ์ กันมิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กชายปวเรศ หอมหวล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงปนรัตน์ พลายสายทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

จรัสเพ็ชร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กชายพชรพล เทศยิม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กชายพรพิพัฒน์ พวงสมบัติ
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๕๐
เด็กชายพัชรพล นุ้ยขวัญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กหญิงพิมพร มณฑป
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กชายพีรพล พลพ่าย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กชายพีรพัฒน์ คันศร
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กชายพีรภัทร บุญโต
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กหญิงภัทรวดี จิตงาม
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กชายยศภัทร ภู่สงค์
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ชัยเมือง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กชายรัตนากร ศิริทัพ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กหญิงรัตนาพร ชำนาญรักษา
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๖๐
เด็กชายรับเชิญ นุชนุ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ใจอินต๊ะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กหญิงรุ่งลัดดา ฟุงสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กหญิงรุ่งอรุณ รอดสำราญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กชายวทัญู นาคทิม
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กหญิงวรรณนา ทับทิมศรี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงวรรณภา มงคลพันธุ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กหญิงวรรวิษา ทองคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กชายวัชระ ลานุช
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กหญิงวาสนา สาททอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๗๐
เด็กชายวาสิน ฤทธิไกร

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กหญิงวิฌาวรรณ ศรีประเสริฐ
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กชายวิธวินท์ รอดตัว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กหญิงวิภาภรณ์ บุตรดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กหญิงวิมลมณี นิลสนธิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กชายวีรชน พวงสมบัติ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายวีรภัทร กะตะศิลา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กชายศรยุทธ์ ชัยกิจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กหญิงศิรภัสสร นุ่มโต
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกิดบุญมา
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๘๐
เด็กชายศิวกร เถือนสุข

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กหญิงสกุลเกศ ภู่ผึง

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ จูเจ๊ก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กชายสายชล จันทำมา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กหญิงสิปาง กิตติยะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กหญิงสุกัญญา มงคลสระ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กหญิงสุตาภัทร์ สร้อยทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กชายสุทธิพงศ์ สงเนย
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กหญิงสุนันฑา ไล้ทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กชายสุปวีร์ พวกคง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๙๐
เด็กหญิงสุภาพร บุญเชย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กชายสุรชัย ภู่เกตุ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กหญิงสุลักขณา ทับทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กหญิงอณัญญา สิงห์เถือน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กชายอนุวัฒน์ วัฒนแพทย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงอรวรรณ เอียมจันทร์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กหญิงอริสรา ศรีเจือทอง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงอาภัสรา ทิมมะกา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กชายอิทธิกร อุดอัด
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กชายอิทธิพล อำทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ อ่องทิพย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กหญิงเจนจิรา อ่อนคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงแพรวา ประดับพรจิรสิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กชายไกรวิชญ์ ริดเต็ม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไทยานันท์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กหญิงกฤติมา เกิดอยู่กุลชา

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กชายคุณานนต์ ปรีนคร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กหญิงจีรนันท์ ทะสี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กชายชัชวาล ชาวเหนือ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กชายชัชวาล พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กชายชัยธวัช อุปนิ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๑๑
เด็กชายชัยวิวัฒน์ สุวรรณมา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๑๒
เด็กชายชุมพล ชาญปรีชา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูอินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๑๔
เด็กหญิงณัฐนิชา ธิติทรัพย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๑๕
เด็กชายณัฐวัตร บุญอิม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๑๖
เด็กหญิงทิพย์ประภา ชืนโต

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๑๗
เด็กชายธงไชย เกตุสาคร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๑๘
เด็กชายธนาดุล สร้อยสา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๑๙
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พัศทัตกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กหญิงธาริณี ตามา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๒๑
เด็กชายธีรภัทร ขานดำ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๒๒
เด็กชายนพ กลินฉำ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๒๓
เด็กหญิงนำทิพย์ อินสกุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๒๔
เด็กหญิงปนัดดา เดชคช

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๒๕
เด็กชายพรชัย จันทร์ขาวผ่อง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๒๖
เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยสาร

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๒๗
เด็กหญิงพรนภา นาคฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๒๘
เด็กชายพรรษวัฏ พวงสมบัติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๒๙
เด็กชายพีระพัฒน์ อ้นอุระ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กชายภัทรพล มันทอง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๓๑
เด็กหญิงมณีรัตน์ สร้อยสาร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๓๒
เด็กหญิงรุ่งนภา นาคฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๓๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ กลินฉำ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๓๔
เด็กชายวรวุฒิ ก้อนจันเทศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๓๕
เด็กชายวีรภัทร เทียนขาว

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๓๖
เด็กชายศุภกฤษณ์ ก้อนจันทร์เทศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๓๗
เด็กชายสหภาพ ปานอุทัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๓๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญรอด

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๓๙
เด็กชายสิรวิชญ์ พูลทรัพย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กหญิงสุกฤตา กาญจนะดุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๔๑
เด็กหญิงแต้มขวัญ จันทร์เพ็ง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๔๒
เด็กหญิงโชติกา ชูเจริญเศรษฐ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๔๓
เด็กหญิงกชพร มิงไชย

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๔๔
เด็กหญิงกนกพร จุมพล

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๐๔๕
เด็กชายกฤษฎา เชือม่วง

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๔๖
เด็กชายคชาพงศ์ น่วมวัด

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๔๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ คำเอม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๔๘
เด็กชายชนิสร นิลสนธิ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๔๙
เด็กหญิงชลธิชา น้อยต่วน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๕๐
เด็กหญิงชลลดา ยอดสุทธิ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๕๑
เด็กชายชัชพงษ์ สุขเกิด

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๕๒
เด็กหญิงชุติมณฑน์ พัศทัตกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๕๓
เด็กชายณัฐชา มีมุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๕๔
เด็กชายณัฐนนท์ จันทร์ฉำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๕๕
เด็กชายณัฐพงษ์ เทศสมบูรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๕๖
เด็กหญิงณัฐพร แก้วรักษา

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๕๗
เด็กหญิงณัฐวดี คงรอด

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แว่นแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๕๙
เด็กหญิงธนพร พุ่มกล่อม

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๖๐
เด็กชายธนพล ฤทธิทักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๖๑
เด็กหญิงธิดาแก้ว คูณหอม

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๖๒
เด็กชายธีรพงศ์ รอดรัด

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๖๓
เด็กชายธีรภัทร์ รอดรัด

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๖๔
เด็กชายธีรเดช กวางแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๖๕
เด็กชายนพดล เนินพลับ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๖๖
เด็กชายนพรัตน์ ทองม่วง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๖๗
เด็กหญิงนพวรรณ อาจวง

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๖๘
เด็กชายนัทธพงศ์ อิมสิน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๖๙
เด็กชายนาทีทอง จักรศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กชายปยะวัฒน์ ทัพสกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๗๑
เด็กหญิงปุลินิตา ขันธกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๗๒
เด็กชายพรพิทักษ์ อินทร์ทิพย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๗๓
เด็กชายพัชรพล นกทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๗๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทร์คง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ อนันทสุข

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๗๖
เด็กชายภาณุวิชญ์ ภักดีรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ ก๋องคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๗๘
เด็กหญิงมีนา พุทธวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๗๙
เด็กหญิงยุพิน ทัพทวี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กหญิงรัฐฐา ดวงล้อมจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๘๑
เด็กชายราเชน ต้องวัน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๘๒
เด็กหญิงรุ่งวารี สมัครเขตการณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๘๓
เด็กชายฤทธิเดช

์

เชืออินทร์

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๘๔
เด็กชายวนิทัศน์ ทัพงาม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๘๕
เด็กชายวรภัทธ กระต่ายเทศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๘๖
เด็กชายวันเฉลิม อินมะณี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๘๗
เด็กชายวีรวัฒน์ แปนจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๘๘
เด็กชายศรายุทธ พูลสอน

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๘๙
เด็กชายศรุต แสงเอียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กหญิงสุนิพัฒน์ เฟองฟุง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๙๑
เด็กหญิงสุภาวรรณ ม่วงสิงห์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๙๒
เด็กหญิงสุมณรัตน์ จิวแหยม

๋

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๙๓
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุจิมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๙๔
เด็กชายอชิตพล สร้อยสีทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๙๕
เด็กชายอนุวัฒน์ ทัพเงิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๙๖
เด็กหญิงอภิญญา เจริญเขต

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๙๗
เด็กชายอาทิตย์ ศรีวารี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๙๘
เด็กหญิงอารยา พุ่มเพ็ชร

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๐๙๙
เด็กชายอิรชา เศรษฐบวรกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กหญิงเกสรา โพธิเกษม

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๐๑
เด็กชายเทอดทูน ทองแท้

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๐๒
เด็กหญิงเพชรินทร์ มีอ่อน

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๐๓
เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันครุฑ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๐๔
เด็กหญิงไอรดา ปานศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๐๕
เด็กชายกิรติ ฉิมสวัสดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๐๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ แสนสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๐๗
เด็กหญิงชลธิชา ทองดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๐๘
เด็กหญิงชิดชนก ยศสมบัติ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๐๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ เทศนาง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เทศเขียว

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กชายณัฐพล

ํ

สินใจ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กหญิงนันทวี มีชัยสุวรรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

บุญเกษม
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กหญิงพรสุภา หอมหวล

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กหญิงพัทลดา ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กชายพิเชษฐ์ ไผ่โสภา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กชายพีรพล สุ่มประดิษฐ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กหญิงภัครมัย เพริดพริง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงรินรดา ทองม่วง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๒๐
เด็กชายวิชานนท์ ศิลารัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กหญิงวิลัดดา ทับทิมศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กหญิงวีนัสรินทร์ ชืนเกิด

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๒๓

เด็กชายศิวพงษ์ แสงไกร
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กชายสุทัศน์ นาคสุข
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กหญิงสุพรรณษา จันทร์ตัน
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ อยู่มัน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กหญิงสุมิตรา วงศ์สิริรักษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กหญิงชญาภา ผ่องวิลัย
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๒๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ชะเอม
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๓๐
เด็กหญิงณัฐติณี พรหมพิบูลย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กชายวีระพงษ์ เฟองฟุง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กชายศุภกรณ์ กลำเขียว
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ทศพร
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๓๔

นางสาวชุติมณฑน์ หวังดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๓๕

นางสาวนงนภัส เข็มแข็ง
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๓๖

นางสาวบุหงา บุญญานุเคราะห์
๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๓๗

นายพรเทพ ฤทธิเต็ม

์

๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๓๘

นายภาคภูมิ แซ่ตัง

๊

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๓๙

นางสาวภุมรินทร์ จิวยี

๋ ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๔๐
นายวีระศักดิ

์

เชียงนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๔๑

นายสุรพงศ์ ชังหรก

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๔๒

นายอนุตร เรืองสว่าง
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๔๓

นางสาวอริสรา โคกิม
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๔๔

นางสาวไพลิน คำมูล
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๔๕

นายธนากร บุญศิลป
๑๗/๑/๒๕๓๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๔๖

ว่าทีร้อยตรีปรานี

่

ยิมย่อง

้

๖/๘/๒๕๒๗ โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๔๗

นางสาวศุทธินี สายสุทธิ

์

๑/๔/๒๕๓๑ โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กหญิงจิราพัชร พุ่มเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กหญิงณัชชา โพธิศรี

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๑๕๐
เด็กหญิงณัฐรภา อ่อนสี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กหญิงธนภรณ์ บุญประเสริฐ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงธวัลรัตน์ อำคล้าย
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กหญิงบุญรัตน์ พวงสมบัติ
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กหญิงพรจรัส สังข์เงิน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทร์ปลัง

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงพันทิตา โผดนอก
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ จันทร์ลอย
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กหญิงมัลลิกา อำภาลี
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงวาสินี สันทะยา
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๖๐
เด็กหญิงศิริมา จาบทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ โดดสกุล
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กหญิงสุภาพร ขำหนองเต่า
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ลุงขาว
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงเปมิกา พันธ์กุ่ม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กชายเมธิชัย บุญกัน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงขวัญชนก สีเพ็ง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กชายชนะพล วงษ์ณิกร
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กหญิงชนันญา ศิริวงษ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๖๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ พรมพิทักษ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๗๐
เด็กหญิงณัชชา อินทร์จันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ไพรสิงห์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กหญิงณิษากร พนมเวช
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ น้อยเอียม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กชายธิติภูมิ จันทร์ลอย
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กหญิงนนธิชา พุ่มกล่อม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กชายนิติพล ม่วงเปย
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กหญิงบัวชมพู รถโสดา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๗๘
เด็กหญิงบุญธิชานัณ แผนสุพรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์เถือน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๘๐
เด็กชายพลพล เขียวสอาด

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กชายพีรภัทร ปนนิล
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กชายพุฒิพงศ์ ฮวดกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กหญิงภัทรารวีย์ โชคคุณ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กชายรพีพัฒน์ แดงอาษา
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กหญิงวรรณรดา อรามรุณ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กชายสหรัถ พาเชือ

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กหญิงสุทัตตา พร้อมไธสง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กหญิงสุพัตรา พรมทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กหญิงสุภาวดี ปนกันอินทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๙๐
เด็กหญิงกนกนิภา บุญกัน

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กหญิงณัฐมญชุ์ อินทร์ชู
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กชายธีมากร พรมพิทักษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กหญิงนริศรา ทองม่วง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กชายนันทวัฒน์ จอมกระโทก
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กชายพงศกร รุ่งก่อน
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กชายพงศธร เหมือนฤทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กหญิงพรพิริยา พรมทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กหญิงพัชราภา แก้วโต
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กชายพันธกร กรแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กชายภูตะวัน พานแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๐๑
เด็กชายมานพ อำภาลี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๐๒
เด็กหญิงลลิตา ชันกร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๐๓
เด็กหญิงวณิชยา ธัญญะผล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๐๔
เด็กหญิงวรรณภา คล้ายอินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๐๕
เด็กหญิงวรรณวิสา พนมเวช

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๐๖
เด็กชายสราวุฒิ เหมือนแจ่ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๐๗
เด็กหญิงสุกัญญาพร อินทรศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๐๘
เด็กชายอภิวิชญ์ คุ้มชู

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๐๙
เด็กหญิงกชวรรณ มัยสันเทียะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๑๐
เด็กชายคุณานันต์ สงสันธิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กหญิงดวงหทัย ดีพิน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กหญิงธัญญาเรศ เทียนรัตนะ
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี สินพรม
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กชายภาณุ อินทร์พรหม
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กชายวีรภัทร โพธิบุญมา

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กชายศิริชัย แก้วโต

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กชายศุภกร สิงห์เถือน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กชายศุภฤกษ์ รักชนาจ
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กชายสมภพ พรมพิทักษ์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๒๒๐
เด็กหญิงสุจิตรา กุลจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กหญิงสุจิรา ก๋าแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ มันศักดิ

่ ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กชายสุทธินันท์ บุญเพชร
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กหญิงสุภัสสร โพธิบุญมา

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายสุรพงษ์ แก้วสุขศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายอมรเทพ อำทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายอาทิตย์ ทองบ่อ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กหญิงอุบลวรรณ ทองดีเล็ก
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กหญิงเจนจิรา ยศสมบัติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๓๐
เด็กชายเมธา อุตตะถิน

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กชายเสวก รักกสิกิจ
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายณัฐพล เมฆฉาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กชายทรงวุฒิ เชือนุ่น

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กชายนิพัฒน์ คุ้มภัย
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กหญิงภควดี เผือกผู้
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กชายศรัณย์ ทองสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กชายสงกรานต์ ไล้ทองคำ
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กชายสิรภพ ศกุนรักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กหญิงอมราพร พลพัด
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๔๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ธูปบูชา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กหญิงเพชรนำผึง

้

แสงจันทร์ฉาย
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กชายไพรวัลเพ็ญ พลพัด

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กชายกฤษณ์ พลเชียงสา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กชายจตุภูมิ คอนเพ็ง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กชายธีรภัทร แถมสุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายนพณภัทร ไพศาล
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กชายวศิน ธูปบูชา
๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กชายสรยุทธ เพ็ชรผึง

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กชายสิทธิพร ยอดโหง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๕๐
เด็กหญิงอาภัสรา ต่วนชะเอม

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ มาลัยนาค
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กชายจีรวัฒน์ สายทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กหญิงณัฐกมล บำรุงศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ ทรัพย์ขำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กชายนฐกร ธงจ่าง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กชายนัทธพงศ์ เผือกคล้าย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กชายนิวัตร คำภาอึง

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กชายปวริศร เงินเนตร
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กหญิงพิทยรัตน์ สนธิรัก
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญมาศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กชายพุทธรักษ์ ไล้ทอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กหญิงมนปริยา เทียนอำไพร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ มะเมียเมือง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กหญิงรุ้งลาวัณย์ แก่นอาสา
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กหญิงวรรณิษา คำแสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กชายศราวุธ คงแก้ว
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ เขียนสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อิมสมบัติ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กชายอนุวัฒน์ จันทร์สมบัติ
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๗๐
เด็กชายเจนภพ สุดสงค์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กชายจิรสิน โพธิพินิจ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กชายทองแท้ สีใจแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กชายธนภัทร ปานนาค
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กชายปยะพงษ์ คล้ายพันธุ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กชายวัชรพล ทับทิมศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กชายสมชาย เทศงิว

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กชายสุกัลย์ ปานขลิบ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กชายอมรเทพ มุขทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กชายเจษฎาพร ทับทิมศรี ๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๘๐
เด็กชายธนวัฒน์ เผือกคล้าย

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กหญิงนิภาวรรณ เกลียงสอาด

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กชายบุญมี สุขเกษม
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กหญิงปนัดดา เครือนาค

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กชายพัฒนา มิงขวัญ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กชายวีรชิต พุ่มพวง
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กชายศิริศักดิ

์

เภตรา
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กชายวินัย อ่วมเอียม

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงสุภาพร แพเนียม
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๘๙

เด็กหญิงเนตรนภา นกทะนงค์
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๒๙๐
เด็กหญิงพรทิพย์ ภู่เกตุ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กชายปรัชญา ทรัพย์ขำ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงอภินันท์ พันธนาเสวี
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กหญิงรัตนา บุญลือ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กหญิงอลิสา สมโสดา

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กชายชัยธวัช บุญลือ
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กชายต้นกล้า วรรณาไทร
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กชายธนกร สุขบาง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๒๙๘

เด็กชายนราวิชญ์ จินดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๒๙๙
เด็กหญิงพรรณณิภา อินทรเกษตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กชายวรเดช รอดนิล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๐๑
เด็กชายนุกูล สุขคุ้ม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๐๒
เด็กชายสุชา แก้วเลิศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๐๓
เด็กหญิงจิรัชญา พันพวง

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๐๔
เด็กชายธารทอง ปานพรม

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๐๕
เด็กหญิงสิริมา สดงาม

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา เทียนสา

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๐๗
เด็กชายเสมอ นุชนุ่ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๐๘
เด็กชายกันดิศ พุ่มอ้น

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๐๙
เด็กหญิงณิชกานต์ ฤทธิเต็ม

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๑๐
เด็กหญิงพรพิมล สาททอง

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กหญิงวีรยา บุญลือ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กชายสมศักดิ

์

แตงพรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กชายสุรเดช แช่มสอาด
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กหญิงเพชรไพริน แสนสุด
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหัวงิว

้

วัดหัวงิว

้

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สิทธิโภชน์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กชายธนธรณ์ ลอยบัณฑิต
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายภัทรพล พลอยสำลี
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กหญิงลัตติกาล เส็งสุขสุวรรณ์
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กหญิงวรรณพร โคกสุวรรณ
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๒๐
เด็กชายสรวิช ตุ่นคำ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๒๑
เด็กหญิงสุพรรณณิกา

เพิมพูล

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กชายไชยวัฒน์ เอียมเทศ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงณัฐณิชา ชืนเรือง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ คำศิริ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กชายพุทธรัตย์ อัศจรรย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ พุ่มสละ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กหญิงวรารัตน์ แฟรี

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๒๘

นางสาววิมลรัตน์ เคลือบสูงเนิน
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กหญิงศิรินภา คงรอด
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๓๐
เด็กหญิงสุวรรณภา อินทร์ลอย

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กหญิงอรัญญา เย็นสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ โห้ธัญญการ
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กหญิงแพรวา พลอยสำลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ กุณฑลทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กหญิงกุลธิดา วงษ์รักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทีเกาะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กหญิงปภาวี ทัดเนียม
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กชายธีรภัทร บำรุงศรี
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญไหล
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๔๐
เด็กชายวชิระ สุขแสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กชายศุภณัฐ พิกุลปาน
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กชายหัสชัย ศรีวิลัย
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กชายชญานิษฐ์ พูนอยู่
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีดำเดช
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กชายนพรัตน์ ขุนวัด
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงวงแหวน จันเรือง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กชายวชิรวิทย์ กาเรียน
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อินลอย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กหญิงมุทิตา จันทร์หลวง
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๕๙/๖๓๕๐
เด็กหญิงวรัญญา กลินมาหอม

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กหญิงณัฐภิดารัฐ ทับทวี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กหญิงบุญสิตา ทับทวี
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กชายพงศธร ก้องเดชา
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กชายวรรณลพ นาคเมือง
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กชายสิรภพ พลสิงห์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กชายพีรพล พยัฆมาตร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๕๙/๖๓๕๗
เด็กหญิงกานต์ไพริน ปญญาประดิษฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กหญิงจิรภิญญา คำสุข
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กชายฉัตรมงคล ปานเมือง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๓๖๐
เด็กชายฉัตริน เย็นเอียม

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กชายฌนน คล้ายสอน
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงณัชชา บำรุงศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีวงษ์วรรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กชายณัฐพนธ์ ปานเรือง
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กหญิงวรรณรดา ขำฉนวน
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๖๖

เด็กชายศิวัช มณฑาทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กหญิงสุภาพร สีนวล
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กหญิงอริษา ว่องธัญญการ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กชายเฉลิมสาต สุขยิม

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๗๐
เด็กชายไพศาล เกิดบุญมา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กหญิงจิตรรัตดา นวนบุตรดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กหญิงปทมา สุทธิวงษ์

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กหญิงปทมา แก้วฉิม
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กหญิงปาณัทดา พรมแตง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กชายพงศกร เพชรทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กชายภูษิต พูลปลืม

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๗๗

เด็กหญิงวรฤทัย เจริญสิริภัทร
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กชายวีรวัฒน์ กล่อมไธสง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กชายสิปปกร แก้ววิเชียร
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๘๐
เด็กชายอริยะ สิงห์โตทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๘๑

เด็กชายอรุณ กรีอุทัย
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กชายอิน อินโสภา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กชายเบญจพล อินสูนย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๕๙/๖๓๘๔

เด็กชายกฤษณะ ด้วงรักษา
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๕๙/๖๓๘๕

เด็กชายธานินทร์ ทองท่าพยา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๕๙/๖๓๘๖

เด็กชายพงค์สิทธ พรมกลำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๕๙/๖๓๘๗

เด็กชายพิพัฒน์ กลินฉำ

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๕๙/๖๓๘๘

เด็กหญิงพิมพ์มาดา พัฒโนทัย
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กหญิงสุกัลยา ศรีสุข
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๕๙/๖๓๙๐
เด็กหญิงสุภัสตรา บุญประดับ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กชายอภิเดช กลินศรีสุข

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กชายพิษณุพงษ์ ชะนะสาร ๗/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๕๙/๖๓๙๓

นายปฏิมากร คชสารทอง ๖/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กหญิงอินทิรา กูบขุนทด
๑๔/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กหญิงพรชนก สุขมา ๓/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายณัฐวัฒน์ กุมขุนทด
๒๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กชายนันฐวัฒน์ กุมขุนทด
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กหญิงอรษา รักนา
๑๓/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กหญิงปราลี พิลา
๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กหญิงณัฐติยา คงสูงเนิน ๔/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๐๑
เด็กหญิงสงกรานต์ คุ้มทิม

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๐๒
เด็กหญิงศิริญญา แก้วมูล ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๐๓
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อาบสุวรรณ์
๒๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๐๔
เด็กหญิงทักขิณา เกตุขุนทด

๑๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๐๕
เด็กชายยุทธนา มธุโป

๑๔/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๐๖
เด็กหญิงนิภาพร ช่วยงาน

๓๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๐๗
เด็กหญิงวทานิยา อ้วนพลี

๑๑/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๐๘
เด็กหญิงวิลาวัณย์ นันทวงษ์

๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๐๙
นางสาววรรณิภา ม่วงจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๑๐
นางสาวชุติกาญจน์ สุขแจ่ม

๒๐/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๑๑
นางสาวสุกัญญารัตน์ เวินเก่าน้อย

๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๑๒

นางสาวฉันทิกา กำแพงนิล
๒๑/๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๑๓

นางสาวพุสรัตน์ ดารา ๕/๙/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๑๔

นางสาวรุจิดา ขามพวง
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๑๕

นางสาววราภัสร์ เส้นเศษ
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๑๖

นายอนุสรณ์ ปนสีทอง
๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๑๗

นางสาวจิราวรรณ อิมเอียม

่ ่

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๑๘

นางสาวแคทรียา เสือน้อย
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายอภิรัตน์ แยบสูงเนิน
๒๔/๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๒๐
เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุขโข

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กหญิงนิชาศิริ ประมนต์ ๘/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กชายพิสิฐ กรมเพชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กหญิงกรรณิกา ยอดคำ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กชายอำนาจ คงเพ็ชรศักดิ

์

๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กหญิงชวาลา จันทร์อ่อน ๒/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กหญิงสุวิมลรัตน์ พูลเพิม

่

๒๗/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กหญิงอรัญญา พรหมเสนา ๙/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายพีระพล สุดเขียว
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กหญิงสุพรรษา สีชมภูนุช
๒๖/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๔๓๐
เด็กหญิงสุนิษา สีชมภูนุช

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ คงพิมพ์
๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๓๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แซ่พ่าน

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กชายอนุชา ศรีประเทศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุตรศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กหญิงอุไรวรรณ จ่าแสง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๓๖

เด็กชายอนุชา บัวคำ ๑/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๓๗
เด็กหญิงพลอยวาริน หยดสูงเนิน

๒๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กหญิงอลิชา อารีย์มิตร
๑๓/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กชายศราวุธ บริสุทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๔๐
เด็กชายชัยนรินทร์ โคกแพ

๒๙/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กชายวัชรินทร์ ตุ้มทอง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กชายศิริวัฒน์ รอดเมือง
๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กชายนฤเดช โกสัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กหญิงจรรยพร เมฆสุด
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กชายชลันทร สรสง่า
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายสุรชัย พอตา
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กชายธนัชชา พูนชู
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กหญิงพรทิพา สิทธิชัย
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กชายธีรเมธ จันทร์วงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๕๐
เด็กหญิงกัญญารักษ์ ไชยบิน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กหญิงปนัสยา อิมเอียม

่ ่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กชายธนากร สุขจิตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กหญิงหยาดรุ่ง แก้วประเสริฐ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายอภิชาต สนธิโพธิ

์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กหญิงวัขรี ครัฑจันทร์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กชายเทพสถิตย์ หมูทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายพีรพัฒน์ มายูร
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กหญิงสุพัตรา ผิวชัย
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ทาทำนุก
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๖๐
เด็กชายปฏิพล สุขจิตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กหญิงปาริชาต ทองมูล
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายเอกราฃ บัวรอด
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กชายพีรณัฐ แก้วพราย
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กหญิงพรกนก เรืองชม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กหญิงอมล ใจเร็ว
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กชายวีรยุทธ โอนอ่อน
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กหญิงณีรนุช แซ่พ่าน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กหญิงดวงกมล เพ้าอาจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กชายธนากร ขุนภักดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๗๐
เด็กหญิงนันทนิช ประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กหญิงอุบลรัตน์ ขำทับ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กชายวัชรินทร์ ประเสริฐสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กชายธนศักดิ

์

หมูทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงธนัชญา สุขสว่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กชายสิทธิพล ชมชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กชายญาณพัฒน์ บุญแช่มชู

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กชายสมโชค อยู่เกิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กชายปฏิภาณ ศรีเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กหญิงปนิตา เกตุจันทร์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๘๐
เด็กหญิงนิจฉรา ศรีมะละกูล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กหญิงสงกรานต์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กชายณัฐทฤกษ์ หาทรัพย์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กหญิงสุปรียา ห้อยมาลา
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๘๔
เด็กหญิงกานต์พิชชา รังษิมาศ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายทัตพงศ์ บุญชืน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กชายธีรภัทร์ คุ้มตระกูล
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายออมทรัพย์ เต็งน้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กหญิงทิพวรรณ เหมือนทิพย์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กหญิงวันนิสา
สะมะถะธัญกรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๙๐
เด็กหญิงไอรัตตา กัลยาบรรดิษ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงอภิสรา เลิศกระโทก
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กหญิงนฤมล ต่วนชะเอม
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กชายอัศวิน อินทร์เถือน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กหญิงพิมพ์เพชร เทศยงศ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กหญิงไหมแก้ว อุ่นสนิท
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๙๖
เด็กชายชญาณัฐภัทร์ เยาวพิน

๐๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๙๗

เด็กหญิงกชกร ทองโคตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กหญิงปาณิศา แก่นสนธิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กหญิงจันทนา สุวรรณวิสิทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ จิมพล

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๐๑
เด็กหญิงธนิศา ทองวิชิต

๓๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๐๒
เด็กหญิงวรรณิษา ช่างกลึง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๐๓
เด็กหญิงณิชนันทน์ ทับจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๐๔
เด็กชายธีรภัทร์ ภักดีจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๐๕
เด็กชายกำธร พันกลัน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๐๖
เด็กหญิงพิชญานิน พฤฒิสาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๐๗
เด็กชายชวัลวิทย์ สุคันธกุล

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๐๘
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เนตรทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๐๙
เด็กหญิงปรียาภรณ์ แจ่มหอม

๒๖/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงกัลยา มะเริงสิทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา คำอยู่
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กหญิงปณฑิตา นาคสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายเสกสรร สุทธิศาล
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กชายรุ่งโรจน์ อ่อนขำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กหญิงนฤมล ลอยร่อน
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กหญิงวันศุกร์ บุญชู
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กชายศุภกิจ บุญสมวล
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กชายคณิตศร พันธ์ภู่
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ รอดบัว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๒๐
เด็กชายกิตติพิชญต์ พิทักษ์ดิษฐ์ฐา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กหญิงจินตนา สมจันทึก
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายเมธัส ศรรุ่ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กหญิงนนทกาล ปนทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กหญิงณัฐชา พรมเวียง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กชายธนธรณ์ เสือบัว
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กหญิงศิลารัตน์ เทียนศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กหญิงชมพูนุช สมุทร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กหญิงพัชราภา ไกรสันเทียะ

๊

๓๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พวงมาลัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๓๐
เด็กชายดัสกร อนันทสุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กชายนภัส ทับจันทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กหญิงดุริยาณี บันลือ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๓๓ เด็กหญิงพฤทธ์ชาธินาถ
โพธิอ่อง

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กชายนราธร แรมไพร

๑๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กชายวีรภัทร จันจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กหญิงอัญธิกา แจ้งใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กชายสาริน ดวงศรีแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กชายวีรกรณ์ บุญสูงเนิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงสุณิสา จิราพงศ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๔๐
เด็กหญิงพิไรพร อ่อนโชติ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กชายพีรภัทร มีนา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กชายนทีกานต์ ภักดี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ขุนสนิท
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กชายชัยเชษฐ์ แก่นยิง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายชยุตพงศ์ สว่างศรี
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เรืองภวัด
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กชายสถาพร คงวิริยะกิจ
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงนันทพร เทียนแจ่ม
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กชายจิราพัทร์ ไทยอินทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๕๐
เด็กหญิงอนัญญา อารีวงษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุขแจ่ม
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กชายปถฐวิกรณ์ เวหา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กหญิงชนัญธิดา ยอดดำเนิน
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กชายพชรพล ทองขาว
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กชายเทวา เหล่ากสิการ
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กชายเสริมศักดิ

์

เทพทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กชายพีระพัฒน์ บุญมาวงศ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กชายทศพร เดินไพร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กหญิงอัญชิสา หนูเล็ก
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๖๐
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

หม้อทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กหญิงภัคธีมา โพธิอ่อน

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายพลวัต กันเกิด
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กชายอดิรุจ เงินงาม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กหญิงชนิษฐา แก้วม่วง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงพิชชาณี ดิษฐ์เจริฐ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงชลลัดดา จำเนียรบุญ
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กหญิงจิรภิญญา แย้มประดิษฐ์
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กชายพุฒิเมธ เกตุแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ขวัญพุทโธ
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๕๗๐
เด็กหญิงศรัณยา ภักดีจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กชายธนวัต วงศ์ราชบุตร
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กชายสัณฐิติณัฏฐ์ พลเมือง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กหญิงช่อฉัตร ปานขลิบ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กหญิงสุมาลี ใจเร็ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา ล้อมจันทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กชายวุฒิชัย อุ้ยเจริญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงจิตสุภา อ่อนขำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กหญิงอภัสรา นิพาทชะนะเจน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงศิริรัตนา ศรีไพรสนธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๘๐
เด็กหญิงจุรารัตน์ โตไตย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๘๑

เด็กชายพลวัต บุบผาวรรณา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กหญิงทิพยวรรณ ทิพยโสตถิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กหญิงพิชญา บุญมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กหญิงภารดี สุดดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กหญิงชุติศลา พงษ์จินดา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายพงศกร แก้วคง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๘๗
เด็กหญิงนงค์ณภัตสร จันทะพร

๐๑/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กชายวรนิช ดวงศรีแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กหญิงศุภิสรา เนตรทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๙๐
เด็กชายวรเมธ เทียนนา

๐๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายธเนศ แขวงมาศ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กหญิงฐิติพร พรมเถือน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กหญิงภัทรพร กล่อมดวงจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กชายธนกฤต กฤติยา
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กหญิงจารุมน ใยฉวี
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ ฤทธิเต็ม

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กชายดนุเดช ภิระคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงลลนา ไม้กร่าง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กชายณัฐดนัย เลียมปรีชา

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กชายศุภณัฐ พวงทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชา ฟุงสกุล

๐๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๐๒
เด็กชายวงศกร จิตรทรัพย์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๐๓
เด็กหญิงศิรินทิพย์ ตรีโชติ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๐๔
เด็กหญิงพรนภา ใจดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๖๐๕
เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิพันธ์

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๐๖
เด็กหญิงชัญญานุช ภมรดล

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๐๗
เด็กหญิงเนตรดาว สุวรรณวิสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๐๘
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ดา แสนกล้า

๒๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๐๙
เด็กหญิงสุทธนุช คะชา

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๑๐
เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวบุตร

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กชายธีรภัทร กิงจำปา

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กชายธนกร บุญเอียม

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กหญิงณฐกมล โคเงิน
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กชายคฑาวุธ บุญมี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กชายปยวัฒน์ หนุนดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๑๖

เด็กหญิงณิชกานต์ ภักดีไทย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงธนัชชา บุญอำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กชายปริตรต์ ก้อนทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กหญิงกานต์ชนก ปยนุสรณ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๒๐
เด็กชายศุภณัฐ ล้อมรืน

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กหญิงอัญธิสา โชติรังษี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กชายยศภัทร พุทธรักษา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กชายต้นตระกูล ลำพึงกิจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กหญิงธนภรณ์ รุ่งฉวี
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กหญิงวรางคณา โพธิอ่อง

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงอินทิรา หารวย
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กชายภานุวัฒน์ แก้วคง
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กชายพุฒิสรรค์ อุดมการเกษตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กหญิงกมลชนก หม้อทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๓๐
เด็กหญิงปาลภัสสร์ นิติทวีเลิศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงณัฐวีณ์ ผาดไทยสงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กชายพงศ์พันธุ์ โหฐาน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กชายอภิรักษ์ รักทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กชายฐิรพงศ์ หาทรัพย์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

กลินจันทร์

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กหญิงรุจิรา ร่มภักดี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กหญิงณัฐวดี ทองกลัด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กหญิงกชกร เจริญแก้วพันสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กชายพงศกร อุดมการเกษตร
๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๖๔๐
เด็กหญิงภวิษยา ไชยแสง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายพีรวิชญ์ โต๊ะพิกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เรืองสวาท

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กหญิงสุปรียา วงษ์สวัสดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กชายปธานิน แก้วนอก
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กชายก้องภพ เลานวดวัน
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กชายนภัสกร แขนโคกรวด
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๔๗

เด็กชายกิตติชัย แก่นยิง

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๔๘

เด็กชายณัฐนนท์ สังวร
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๔๙

เด็กชายเจษนิพัทธ์ หมืนวังใน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๕๐
เด็กชายศิระ ชืนศิริ

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๕๑

เด็กหญิงเพชรมณี สายชุม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กหญิงพิมพ์สุภา เหล็กทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กชายสุทิน พิมพ์โคกแฝก
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กหญิงวิภาวี ปนแตง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กหญิงปริยฉัตร แก้วคง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๕๖

เด็กหญิงอชิรญา คำดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กหญิงสโรชา ทับทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กชายภูนิวัฒน์ ศิริจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กหญิงสิริกร ชอเสียง
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๖๐
เด็กชายสิรดนัย ขันนาลี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กชายเมธากร เจ้าบุญกร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงเจนจิรา ชูสัมฤทธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กหญิงสุภิการ์ กลินรัตนะ

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงพิพ์ชนก คงวิริยะกิจ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กชายรภีพัฒน์ บิลขุนทด
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กหญิงวริศรา ทองบุญส่ง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กชายจิรัฏฐ์ เล้าประเสริฐ
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๖๘
เด็กชายอริญชย์ภัทร โสพรม

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กหญิงนศิลา ทองคำน้อย
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๗๐
เด็กหญิงบุศรา ดาราวงศ์

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กชายจิรภัทร แก่นสน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กหญิงวรัทยา กามินี
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงดวงพร คะชา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กชายจิรายุ จินดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กหญิงปาลิตา ฉำเกษ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงพัณณิตา ดาราวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กหญิงธันย์ชนก ห้อยมาลา
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กชายสิปปวิชญ์ โข่สูงเนิน
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กชายติณณภพ พลอยขำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กหญิงพรหมพร อินทร์พรม

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดือประชาสรรค์)

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กชายเมธัส ทองลพ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กหญิงจิรัฐติกาล สุขคลัน
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กหญิงวลัยพรรณ ประทุมวงษ์
๒๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงอริญญา คำมุ้ย
๑๒/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กชายสุพจน์ ศรีวิลาศ
๒๗/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงแพรวรุ่ง มงคลนาม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กชายมานะ คุ้มตระกูล
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กชายธารา งามสงวน
๑๙/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงกฤตยา อิมจันทร์ทึก

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๖๙๐
เด็กหญิงฐิติพร วิสภักดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กชายณัฏฐวุฒิ เพ็งสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กชายณัฐนน อินปนาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กชายธนดล บุญประมวล
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กชายนฤกานต์ ทิพตัน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กชายนฤบดินทร์ รักประสงค์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กชายนิพัทธ์ เกษลักษณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กชายบุญสิงห์ ปนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ อบรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กหญิงพรนิภา คร้ามสมอ
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พุกเภา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๐๑
เด็กหญิงยลรดี นุชแหยม

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๐๒
เด็กหญิงรัติยาภรณ์ ศรีกลัด

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๐๓
เด็กชายศราวุฒิ สุขเสริม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๐๔
เด็กหญิงสุธิดา ดวงมณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๐๕
เด็กชายอนุชา เสมาฉิม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๐๖
เด็กหญิงอัญชิษฐา เทพกัลยา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๐๗
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ คล้ายเจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๐๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา มาฆมาส

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๐๙
เด็กหญิงพรนัชชา ปรีชา

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๗๑๐
เด็กหญิงวรรณนิภา อำพันทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กชายวัชรพงษ์ เสงียมเล็ก

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กชายกฤตณัฐ สาระชาติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๑๓

เด็กชายกิตติธัช หมวดปน
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๑๔

เด็กหญิงชนัญตรี แก้วกิจจา
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๑๕

เด็กหญิงชุติมา ตระการจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๑๖

เด็กชายณัฐพฤทธ์ สุภาผล
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๑๗

เด็กหญิงนนทรมย์ กุหลาบวงศ์สกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๑๘

เด็กหญิงบุษกร เชือชัง

้ ่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๑๙

เด็กหญิงพิมณัฐชา ลาภทวี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๒๐
เด็กหญิงฤดีพร สุขกิจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กชายอนุสรณ์ เสือเผือก
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กหญิงชลธิชา มาลัยมาตร์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กชายชาณิช โมกขะศักดิ

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กหญิงญาณิกา อถมพรมราช
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กหญิงณรัญญา ประเสริฐดี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กหญิงนันทิชา คล้ายกมล
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๒๗

เด็กชายปริญญา คุ้มขัง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กชายปวริศ บูระพันธ์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กชายพีรภัทร อัศจรรย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๓๐
เด็กหญิงวริศสุตา คีรีทศ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กชายวิธวินท์ ม่วงมัน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กหญิงศิริพร คีรีทศ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายอภิภู อุตสาห์รัมย์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กชายกัณศักดิ

์

แถวไทสงฆ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

คีรีทศ
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กชายจิรวัฒน์ หวานชิต
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กชายทศพล เริงพร
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กชายทัศน์พล บุญธรรม
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ มาลัยมาตร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๔๐
เด็กชายธวัชชัย ศรีคงทน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กชายบรรพต ผาสุขขี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กหญิงพรชิตา เนียมสกุล

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กชายพุฒธินันท์ ปาณลักษณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กหญิงพุธิตา มิงเมือง

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กชายภาคภูมิ ชะนะผล

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กชายภานุวัฒน์ กันทะเกตุ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กชายภานุวัฒน์ กันเพ็ชร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กชายภานุวัฒน์ เผือกกล่อม
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กชายภูวไนย อำชูศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๕๐
เด็กชายรัชชานนท์ คงกล้า

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กชายลัทธพล ทองเทียง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กหญิงวรรณรดา จันทร์อู่
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กชายวีรวัฒน์ แจ่มสกุล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กชายวุฒิชัย เถาว์วัลย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กหญิงสุพิชญา แหลมแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงสุภาวดี ขันขาว
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงอรอนงค์ อินทร์ศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กหญิงอัญมณี ออมเดช
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กชายทัศพงษ์ เขตวีระการณ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๖๐
เด็กชายธนวัฒน์ การัก

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กชายธนากร พุ่มพวง
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กหญิงธันย์ชนก พรมผัน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กหญิงบุญสิตา สอนขาว
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กชายพงษ์พัฒน์ โมกขะศักดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กชายพิศาล ปสายะโส
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงยุทิกา เฉยชาญ
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กหญิงวราลี
กาญจนประเสริฐ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กชายศราวุธ บูระภาพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กชายสุพสิทธิ

์

เหมหงษ์ษา
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๗๐
เด็กชายชาญชัย น้อยนาช

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กชายณัฐพล ยิมเจริญ

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ พิทยาพงษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กชายธนาวุฒิ ศรีคงทน
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กหญิงพรวลัย มีพันธ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กชายรัชพงษ์ ชะนะสาร
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กชายอัครวินท์ ประเสริฐดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๗๗
เด็กหญิงกฤติกาญจน์ กฤติยา

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กชายกฤษฏา แพรสาหร่าย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กชายกฤษณะ หมืนจบ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๗๘๐
เด็กหญิงกวินธิดา สุทธิเม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำหร่าย

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กหญิงกิติรัตน์ เขตร์กรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กชายกิรติกร พรหมประสาท
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กหญิงกุลปริยา ปญทิยา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงขนิษฐา สมประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กหญิงจักรทิพย์ จันทบัตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กหญิงจันทิมา จันทรา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กหญิงจันทิมา ชูศรสาย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงจิดาภา ภู่ภักดี
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๙๐
เด็กหญิงจินดารัตน์ กลินแมน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กชายจิรวัฒน์ กลินแมน

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๙๒

เด็กชายจิรวัฒน์ บำรัมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ พุดเสียง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กหญิงจิราพัชร จิตเนาวรัตน์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรมศักดิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๙๖

เด็กหญิงชลธิชา กงแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กหญิงชลธิชา สุขรืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กชายณัฐดนัย ชัยชูโชติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เหล่าปตินันท์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนะสวาสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๐๑
เด็กชายณัฐพงศ์ ดวงจันทึก

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๐๒
เด็กชายณัฐภัทร วัชราทิตย์ชลกุล

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๐๓
เด็กชายณัฐวุฒิ พู่กันแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๐๔
เด็กหญิงณิชาภัทร สอนพ่วง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๐๕
เด็กชายทวีวัฒน์ เขม้นกิจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๐๖
เด็กชายทัตเทพ กันนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๐๗
เด็กชายธงชัย ทาอุบล

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๐๘
เด็กชายธนกฤต ไปล่กระโทก

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๐๙
เด็กชายธนธัช แปนเงิน

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๑๐
เด็กชายธนพัฒน์ แพรสีนวล

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กหญิงธนวภัค สอนที
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กชายธนวัฒน์ กุลทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กชายธนวิชญ์ ภู่พลาย
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กชายธนัช เผ่าประเสริฐ
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กชายธรรมรักษ์ ชุ่มชูจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กชายธวัชชัย พันธัญกิจ
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กชายธัชชัย ฤกษ์จำนงค์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สังข์ทอง
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ขำอิง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๒๐
เด็กชายธาราริน บรรจบบารมี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กชายธีรพงษ์ พิมพา
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ ทองนิล
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กชายธีรานนท์ คงไทย
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กชายธีรเดช ปนทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กชายธีรเมธ ใจบิดา
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กชายนครินทร์ เก็งเขตต์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กชายนพคุณ ฉัตรทอง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กหญิงนภัทร มูลแช่ม
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กหญิงนภาดา อินทุรัตน์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๓๐
เด็กชายนราธิวัฒน์ กล้ากสิกิจ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กชายนรินทร์ ตรัยรัตนเมธี
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กหญิงนริสรา ศิลาเกตุ
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กหญิงนฤมล ชัยพิพัฒน์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กชายนวพล พงษ์สวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กชายนัทธพงค์ ขันกสิกรรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กหญิงนันทกานต์ สือเรืองศักดิ

่ ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กหญิงนันท์นภัส สาระไกร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ โพธิหวี

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กชายนิชา เทียมมณี
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๔๐
เด็กชายนิพัทธ์ พุ่มนุตร์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กชายบูรพา พิลึก
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กชายปฏิพล อยู่ลือ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กชายปฏิภาณ สุขกรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กหญิงปฏิมา พิลึก
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กหญิงปนัดดา คงประพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กหญิงปวีณา กมุทชาติ
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา จันทร์อบ
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กชายปุญญพัฒน์
เศรษฐีธัญญาหาร ๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กชายพงศกร เพียรกสิกิจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๘๕๐
เด็กชายพงศธร ศรีประเสริฐ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กหญิงพณิชา แยบกสิกิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กหญิงพรทิพย์ พิสกุล
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กหญิงพรธีรา จันทร์กระจ่าง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๕๔
เด็กหญิงพรรณพิลาศ บุญมาก

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กหญิงพรรณวิสา เสนารักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กหญิงพรรณัฐสา สุพรรณ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กหญิงพรรณิภา รอดเจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กชายพลกฤษณ์ สุขศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กชายพลวัต เข็มทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๖๐
เด็กหญิงพลอยชมพู เกือกลิน

้ ่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กชายพลาธิป คงนิสัย
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ฉำบริบูรณ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กชายพันธวัธน์ ขุนชำนิ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กชายพิชเญศ เผือกแดง
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กชายพิพัฒ มานนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๖๖
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา มันเขตกิจ

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กหญิงพิมลนาฎ ปะสาวะโพธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กหญิงพิยดา เก่งสาริการ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กชายพิสิษฐ์ รัตนสูตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๗๐
เด็กหญิงพีรดา พันธ์แจ่ม

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กชายพีรพงษ์ เหล่าอินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กหญิงภัทรศยา ไชยพิเดช
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กหญิงภัสชญา อภัยภักดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กชายภาณุพงศ์ ชุมเนตร
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กชายภาณุพงษ์ ชมชืน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กชายภูมิธิราช พุ่มทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กชายภูมิภัทร สายเพ็ชร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๗๘

เด็กชายภูวนาถ ศรีอำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กชายภูสิน คำแสน
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๘๐
เด็กหญิงมลธิดา อาภรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กหญิงมาลิณี มากจันทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กหญิงยุพาพร ขันติวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กชายยุรนันท์ ขำสมอ
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กชายรชานนท์ ดีพิจารณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กชายรณฤทธิ

์

ชังชัว

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กชายรพีภัทร สายสว่าง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กชายระพีพัฒน์ ดวงแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กชายรัฐภูมิ คำฤทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กชายวงศกร เก่งถินดง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๙๐
เด็กหญิงวรนุช เพ็ญภักดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กชายวรพล สุวรรณ์พยัคฆ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กหญิงวรรณิษา งามงอน
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กชายวรวรรธน์ คงคล้าย
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงวรหทัย พิลึก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กหญิงวราภรณ์ พิลึก
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กหญิงวริศรา มากวงศ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายวรเมธ ประสาทเขตการ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กชายวรเมธ เหล่ารอด
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กหญิงวสุนันท์ เนียรพาล
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กชายวันชัย ภู่ภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๐๑
เด็กชายวันเฉลิม หมืนอภัย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๐๒
เด็กหญิงวาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๐๓
เด็กชายวิชชากร สิทธิไกร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๐๔
เด็กหญิงวิมลณัฐ พินจะโปะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๐๕
เด็กชายวิวรรธณ์ พงษ์ดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๐๖
เด็กหญิงวิสา สิงหรา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๐๗
เด็กชายวีระกิตต์ ธนาโชครัฐศักดิ

์

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๐๘
เด็กชายวีระพล วงษ์สว่าง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๐๙
เด็กชายศรัณย์ อิมขำ

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๑๐
เด็กชายศรัณย์ภัทร รังสิมากุล

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงศริญญา แสงสว่าง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กหญิงศศิวิมล อบกลิน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กหญิงศศิเกตุ อัศจรรย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กชายศิริพงษ์ วรรณ์สิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กหญิงศิริมล กางกรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กหญิงศิลปสุภา หาสินทรัพย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กชายศิวดล วิไธสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กหญิงศิโรรัตน์ พานิชเจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กชายศุภชัย ทองจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๙๒๐
เด็กชายสรวิชญ์ ยอดสุทธิ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กชายสิทติศักดิ

์

มากวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กหญิงสุชานันท์ กาบแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ กำแพงงาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงสุธิสา ปรีศิริ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กหญิงสุพรรณษา ใจเย็น
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี ลือยศ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กหญิงอนัญญา อินสว่าง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กหญิงอาทิตยา ปุราถานัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงอารยา ทองแย้ม
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๓๐
เด็กหญิงอารียา สุขแจ่ม

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กหญิงอินธิรา อินทรทัศน์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๓๒
เด็กหญิงเกษวรินทร์ รัตชน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๓๓
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

จันกระจ่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นัดสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กหญิงเมทินี อ่อนศรี
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กหญิงโยทกา วรวาท
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กหญิงไอรดา บุญยวด
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายกนกพล พงษ์พรต

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กหญิงกันตยา สาสีทา
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๔๐
เด็กชายกันต์ระพี พูลเขตกิจ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กชายกิตติชัย สายปน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กชายคงษกร มากคูณ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ อิมหิรัญ

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กหญิงจีรนันท์ พรมศักดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กชายฉัตรมงคล จันทบูรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กชายณัฐพล มณีรุ่ง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กชายณัฐภัทร ศรทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กชายทศพร บรุณรัตน์
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กชายธนกิจ อ่อนคำ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๕๐
เด็กชายธนชาติ นรบุตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายธนบดี กำนันไท
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กหญิงนัสพร ธรรมสอน
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กชายนิติภูมิ บัวพาคำผง
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กชายปติภัทร ประสิทธิเมตต์

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๙๕๕
เด็กหญิงประภัสสรา อยู่สุภาพ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กชายปวีร์ กลำพัด

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กชายปฐวีกานต์ ทิมเทศ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กหญิงปาริชาติ ประเสริฐพงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กหญิงปาริชาติ พรมพิทักษ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๖๐
เด็กชายปยวัฒน์ ภู่โคกหวาย

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๖๑

เด็กชายพชร พรมแต้ม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กหญิงพัชราพร ภูคลัง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กชายพิชชากร แสนชราชา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กชายพิพัฒน์ เงินบำรุง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๖๕

เด็กชายพีรธัช พิลาวัล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ มะลิวงษ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กชายพูริพัฒพ์ บุญธรรม
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายภาณุพงศ์ ขันธะรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กชายภูวทัศน์ พงศ์ภาณุกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๗๐
เด็กชายรวีภาส จงเขตการณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กชายระพี ไทยขำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ชินโนรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายฤทธิชัย วันไทร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กชายวงศกร สมพินิจ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กหญิงวรรณิษา แทนแล
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กชายวรวิทย์ อิมสมบัติ

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายวรเพชร ทองมัน

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กชายวัชรพงศ์ คำไพ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายวัชรพล บัวผา
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๘๐
เด็กชายวัตถาภรณ์ ศรีสท้าน

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กชายศราวุธ เรืองสังข์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กชายศราวุธ แสงขำ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กชายศักดา ขุนอภัย
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กชายสถิตย์พล หาญวัฒนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กชายสหภาพ น้อยนคร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กชายสหรัฐ บุญเข็ม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กชายสิปปกร พงษ์พรต
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กชายสิรภพ สวัสดิผล

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงสุภาวดี ติบใหม่

๊

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๖๙๙๐
เด็กชายสุรธัช ชูชืน

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กชายอดุลวิทย์ สิงห์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กชายอิศราวุฒิ บุตรแสง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กชายเตโชดม ชาญสาริกิจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กชายเปรมสุข หิริโอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กชายไชยวุฒิ สมทบ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กชายไพฑูรย์ เกิดแตง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กหญิงกฤชอร หมืนอภัย

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา แจ้งจบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กหญิงจิตตานันทิ

์

บุตรพิพัฒน์กุล
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ ม่วงมี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กหญิงชญานี สมทบ

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กหญิงชลดา กัลทวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กชายชัยวัฒน์ เชือสังข์พันธ์

้

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กหญิงญาณิศา พิจิตรอาด

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กหญิงณัฏฐนรี เตียนจันทึก

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กหญิงณัฐชา ชาญสาริกิจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กหญิงณัฐฐา จิตรเจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กหญิงณัฐนรี สุวรรณจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กชายณัฐพงษ์ สุภากุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กชายณัฐพล นักฆ้อง

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๑๑
เด็กชายณัฐพล แหวนวงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ พิลึก

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๑๓
เด็กหญิงดรุณรัตน์ แก้วโภคา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๑๔
เด็กหญิงทิพย์สุดา แสงทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๑๕
เด็กชายธนทัต จันทร์ผ่อง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๑๖
เด็กชายธนพล จุลทะศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๑๗
เด็กชายธนพัฒน์ บุญช่วย

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๑๘
เด็กหญิงธัญญวีร์ นราเลิศ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๑๙
เด็กหญิงธัญพรรน์ บุราณศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๒๐
เด็กหญิงธิติยา ลีภัยรัตน์

้

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๒๑
เด็กชายธีรสิทธิ

์

มาสิงห์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๒๒
เด็กหญิงนพรัตน์ จันทร์โอ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๒๓
เด็กชายนวพล ขุมทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๒๔
เด็กชายนวพล ฤทธิอ้น

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๐๒๕
เด็กชายนันท์นภัส ฉันทรักษา

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๒๖
เด็กหญิงนันท์สินี ทองพันธุ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๒๗
เด็กชายนาธาน ครูบรรณ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๒๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ ชะวาริด

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๒๙
เด็กหญิงปณิตา ปูจ้าย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กชายปรัชญาพร ปวนชนท์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๓๑
เด็กหญิงปราณปรียา ปนชุน

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๓๒
เด็กหญิงปลายฟา ชาติมนตรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๓๓
เด็กหญิงปานทิพย์ พิลึก

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๓๔
เด็กชายพงศธร พรมอุทัย

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๓๕
เด็กชายพงษ์ณภัทร มันกสิกร

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๓๖
เด็กหญิงพรรณภัทร อินแก้ว

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๓๗
เด็กหญิงพรวารินทร์ แสงแมงทับ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๓๘
เด็กหญิงพัชรภรณ์ จุลมุสิ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๓๙
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สุพรรณ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ วชิระสุทธิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๔๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ขันธ์เพชร

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๔๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีวิบูลย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๔๓
เด็กหญิงภัทรวดี แซ่ย่าง

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๔๔
เด็กชายภูวนาถ ศรีบัวเอียม

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๔๕
เด็กหญิงมีนา อำพันธ์ทอง

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๔๖
เด็กหญิงมุทิตา นำมลิวรรณ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๔๗
เด็กหญิงยลดา ไพรนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๔๘
เด็กชายยศนันท์ จำนงค์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๔๙
เด็กหญิงยุพาภรณ์ ทัตจันทร์กา

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ บูรณพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๕๑
เด็กชายรังสิมา น้อยนา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๕๒
เด็กหญิงรัชณีวรรณ พินิกัล

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๕๓
เด็กหญิงรุ่งยดา วงษ์อนันต์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๕๔
เด็กหญิงลักษิกา อาทร

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๕๕
เด็กหญิงวรรณศิริ ดีพิจารณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๕๖
เด็กหญิงวิรัญญา อินทรานุสรณ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๕๗
เด็กหญิงวิลัยวรรณ์ ทรงศิริ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๕๘
เด็กชายวีรชาติ พูลพันธ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๕๙
เด็กชายวีระวัฒ นวลทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๐๖๐
เด็กหญิงศรุตา หาสินทรัพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๖๑
เด็กชายศุภกิจ คงนิสัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๖๒
เด็กชายสมบัติ ฐานเจริญ

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๖๓
เด็กชายสมพงษ์ เกตวิการ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๖๔
เด็กหญิงสมัญญา แก้วแกมทอง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๖๕
เด็กชายสรวิชญ์ จันทร์ผ่อง

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๖๖
เด็กชายสรารัญ ทองซิว

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๖๗
เด็กหญิงสวรรยา กาศสาริกรรม

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๖๘
เด็กชายสิทธิโชค หมันเขตร์กรณ์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๖๙
เด็กหญิงสิรินันท์ หงษ์ดำเนิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๗๐
เด็กหญิงสุจิตรา จันมาก

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๗๑
เด็กหญิงสุทธิดา ไพรสิงห์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๗๒
เด็กชายสุทธิพงษ์ แสงหิรัญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๗๓
เด็กหญิงสุนิสา มากผ่อง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๗๔
เด็กหญิงสุพรรษา แตงร่ม

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๗๕
เด็กชายสุวิชัย อุณใจ

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๗๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เหล่าเขตรกิจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๗๗
เด็กหญิงอชิรญา ชูเฉลิม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๗๘
เด็กชายอดุลยศ หอมหวล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๗๙
เด็กหญิงอธิชา วงษ์ชมภู

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๘๐
เด็กหญิงอภิญญา เกิดกิม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๘๑
เด็กหญิงอรรัมภา หงษ์โต

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๘๒
เด็กหญิงอรอุมา บุญเชย

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๘๓
เด็กหญิงอัจฉรา ศรีสุขสาม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๘๔
เด็กหญิงอาทิตญา กุลชา

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๘๕
เด็กชายอานนท์ อาจณรงค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๘๖
เด็กหญิงอารียา พงษ์ธัญการ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๘๗
เด็กหญิงเกศญาภรณ์ คล้ายวิมุติ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๘๘
เด็กหญิงเพชรรัตน์ กลันงาม

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๘๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เทียงธรรม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๙๐
เด็กหญิงภัณฑิตา มาดกาด

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๙๑
เด็กหญิงภัณฑิรา นัติสุทธิ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๙๒
เด็กหญิงมาริษา แข็งสง่า

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๙๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เวศิริ

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๙๔
เด็กหญิงศศิภา บุญประสม

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๐๙๕
เด็กหญิงสุมิตรา ช่างประดิษฐ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๙๖
เด็กหญิงอรสา แอมสาว

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๙๗
เด็กหญิงอารยา สีดำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๙๘
เด็กหญิงอาริศยา รอดคูณพิพัฒน์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๐๙๙
เด็กหญิงเพชรนรินทร์

พรมนิรัส
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๐๐
เด็กหญิงกัลญา ใบเอียม

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๐๑
เด็กหญิงจันทรัตน์ น้อยบัณฑิตย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๐๒
เด็กหญิงชนิภรณ์ ฟกเถา

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๐๓
เด็กชายชัยมงคล แรงกสิกรณ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๐๔
เด็กชายณัฐวัตร โพธิมงคล

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๐๕
เด็กหญิงตะวัน ลิลา

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๐๖
เด็กชายธนโชติ พงษ์สาริกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๐๗
เด็กหญิงนพมาศ วิชาพร

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๐๘
เด็กหญิงนันทิยา พิมพ์ขันธ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๐๙
เด็กชายปณต แจ่มกระจ่าง

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๑๐
เด็กชายพงศธร กาฬโอก

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๑๑

เด็กหญิงภัณฑิรา เหล่าเขตรกิจ
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๑๒

เด็กหญิงภัทรดา กันเขตรวิทย์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๑๓

เด็กหญิงมนทิรา เก่งธัญญกร.
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๑๔

เด็กหญิงศศิภา มีสุข
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๑๕

เด็กหญิงสวรรยา สิทธิเขตกิจ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๑๖

เด็กหญิงสิรินภา เขตรวิทย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๑๗

เด็กชายสุทธิพงษ์ กันตา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๑๘

เด็กหญิงอรปรียา สายสิงห์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๑๙

เด็กหญิงอัจฉรา หมันตลุง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๒๐
เด็กชายอัษฎาวุธ นกไธสง

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๒๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ แยบกสิกิจ

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๒๒

นางสาวกมลชนก มีหมืน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๒๓

นางสาวกรรณิการ์ สุภาผล
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๒๔
นางสาวกรองกาญจน์ มากผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๒๕

นางสาวคีรดา ต้นสุนทร
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๒๖

นางสาวจันทร์ทิพย์ หมู่แก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๒๗

นางสาวชนาทิพย์ กระบวนกล้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๒๘

นางสาวชนิดา สุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๒๙

นางสาวณัฐธิดา ชาญสาริกิจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๑๓๐
นางสาวณัฐนิช เพียราชโยธา

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๓๑

นางสาวดวงเดือน กิงภาร

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๓๒

นางสาวทิพานัน สังข์ทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๓๓

นายธีรชัย บุญทัน
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๓๔

นางสาวนิภาวัลย์ สีโห่
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๓๕

นางสาวปนัดดา กางกรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๓๖

นางสาวประไพพร นรสิงห์
๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๓๗

นางสาวปาริฉัตร บุญมาก
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๓๘

นางสาวพจนีย์ พรมโคต
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๓๙

นายสหัสวรรษ ไพรราพ
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๔๐
นางสาวสิทธิดา สุขบาง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๔๑

นางสาวสุรนันท์ โสประโคน

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๔๒

นางสาวอมรรัตน์ เหล่ารอด
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๔๓

นางสาวเกษราภรณ์ จุงวงค์สุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๔๔

นางสาวเดือนฤดี อินทรีย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๔๕

นางสาวเนตรนภา ตรีเนตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๔๖

เด็กชายณัฐภูมิ คงนิล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๔๕๙/๗๑๔๗

เด็กชายยุทธภูมิ ครุฑเครือ
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๔๕๙/๗๑๔๘

เด็กหญิงอโณทัย เกณฑ์เกตุกรณ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๔๕๙/๗๑๔๙

เด็กหญิงณัฐริกา อันดอนกลอย

๋

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๕๐
เด็กชายรฏิพัฒน์ รัชชันดิษฐ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๕๑

เด็กหญิงอนุศรา บัวทอง
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๕๒

เด็กหญิงอชิรญาณ์ พร้อมไทยสงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๕๙/๗๑๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ เขตวิริยะการณ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๕๔

เด็กชายกฤตนู มะโนรัตน์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๕๕

เด็กชายกฤษกร สิงห์ขาว
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๕๖

เด็กชายกฤษฎา กันทะกาลัง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๕๗

เด็กหญิงกุลนาดา ฉำศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๕๘
เด็กหญิงขวัญลักษณ์ ภูวนารถ

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๕๙

เด็กชายจรูญโรจน์ เปยมรอด
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๖๐
เด็กชายจักรพงค์ วัลละกุล

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๖๑

เด็กชายจักรภัทร ศรีตะกูล
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๖๒

เด็กชายจักรวุฒิ ไวยะพันธ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๖๓

เด็กหญิงจันทกานติ

์

รุมสำโรง
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๖๔

เด็กชายจิรภัทร จบศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๑๖๕

เด็กชายจีรศักดิ

์

ลาจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๖๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

หมู่พยัคฆ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๖๗

เด็กหญิงจีระนันท์ อินทนนท์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๖๘

เด็กหญิงจุฑามาศ กอนรัมย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๖๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ พยัคโฆ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๗๐
เด็กหญิงชนากานต์ สุขทวี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๗๑

เด็กหญิงชนิตสิรี คงไทย
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๗๒

เด็กหญิงชราธาร พุฒินาถกุลนันท์
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๗๓

เด็กชายชลพรรษ หงษ์ดำเนิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๗๔

เด็กชายชินพัชร อนันตะสุข
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๗๕

เด็กชายฐานภัฒน์ วิสิทธิกรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๗๖

เด็กหญิงฐิติพร พูลทองดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๗๗

เด็กหญิงณริศรา บุญนาค
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๗๘

เด็กชายณัฐพงศ์ แสนเสนาะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๗๙

เด็กชายณัฐพงษ์ ปารสูตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๘๐
เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็ชรกรรม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๘๑

เด็กชายณัฐพล มันคง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๘๒

เด็กชายณัฐภัทร เพิมการค้า

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๘๓

เด็กชายณัฐยศ บัวอุไร
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๘๔

เด็กหญิงณัฐรัตน์ บุญธรรม
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญยงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงวิเศษ
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๘๗

เด็กชายต้นหนาว กุลนาจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๘๘

เด็กชายธนดล ตุ้ยด้วง
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๘๙

เด็กหญิงธนพร โพธิขำ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๙๐
เด็กชายธนพล แก่นทอง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๙๑

เด็กชายธนภัทร เหล่าเขตการณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๙๒

เด็กชายธนภูมิ เหล่าเขตการณ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๙๓

เด็กชายธนวัฒน์ ทองจันทึก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๙๔

เด็กชายธนวัฒน์ วรรณชิต
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๙๕

เด็กชายธนวันต์ โพธิมงคล

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๙๖

เด็กชายธนากร บุญเต็ม
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๙๗

เด็กหญิงธมลวรรณ บุญช่วย
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๙๘

เด็กชายธราดล เฮ้าแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๑๙๙

เด็กชายธวัชชัย สังขะวรรณ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๒๐๐
เด็กหญิงธัญชนก พิลึก

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๐๑
เด็กหญิงธารารัตน์ ศรีระบุตร

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๐๒
เด็กชายธีรภัทธ์ แดงจันทึก

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๐๓
เด็กชายธเนศ ทองสี

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๐๔
เด็กชายนพกร ขำหลง

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๐๕
เด็กชายนัสฒพงษ์ หันตะคุ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๐๖
เด็กชายนิพัฒน์ เรืองหยอย

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๐๗
เด็กชายบูรพา คล้ายนิม

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๐๘
เด็กชายปวริศร ชำนิถินเถือน

่ ่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๐๙
เด็กหญิงปวีณา หมันเขตรกรณ์

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๑๐
เด็กหญิงปญญาพร กระสังข์

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๑๑

เด็กชายปยะ
ประสิทธิเกษกรณ์

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๑๒

เด็กชายพงษกร พงษ์เขตกรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๑๓

เด็กหญิงพนิดา แก้วสุขา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๑๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ อาจสามล
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๑๕

เด็กหญิงพัชราภา เชียงสันเทียะ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๑๖

เด็กหญิงพัชรี ฉวีอินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๑๗

เด็กหญิงพัสวี ยอดทองหลาง
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๑๘

เด็กหญิงพิมพิศา ดีเลิศ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๑๙

เด็กชายพีรพัฒน์ รอดภัย
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๒๐
เด็กหญิงภัณฑิรา แสงสูงเนิน

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๒๑

เด็กชายภัทรพล ชำนาญถินเถือน

่ ่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๒๒

เด็กชายภูธเนศ พิลึก
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๒๓

เด็กหญิงมนทกานต์ สามัญตระกูล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๒๔

เด็กชายรัชพล ดีเต่า

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๒๕

เด็กชายวชิรวิทย์ บุญปลูก
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๒๖

เด็กชายวรพล บุญทศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๒๗

เด็กหญิงวรวรรณ กูลเกือ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๒๘

เด็กชายวราทิตย์ นาคคำแหง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๒๙

เด็กชายวันชัย ชูศักดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๓๐
เด็กหญิงวันวิสา แก้วแจ่ม

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๓๑

เด็กชายวิทยาพร หาญกลาง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๓๒

เด็กหญิงวิมล โอรักษ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๓๓

เด็กหญิงวิลาสินี โลหะกาลก

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๓๔

เด็กชายวีรภัทร พิมพ์พิพัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๒๓๕

เด็กชายวีรภัทร แสงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๓๖

เด็กชายวีรวัฒน์ เขตวิริยะการณ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๓๗

เด็กชายวีรวัต สีเอียม

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๓๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ สมศรี
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๓๙

เด็กชายศรายุท เนียมสุ่ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๔๐
เด็กหญิงศศิธร เดชยงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๔๑

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ผดุง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๔๒

เด็กหญิงศิริพร ปานพรม
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๔๓

เด็กหญิงศิริวรรณ คงห้วยรอบ
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๔๔

เด็กชายศิวกร เทาสี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๔๕

เด็กหญิงศุภธิดา สำราญฤทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๔๖

เด็กหญิงศุภนิดา แสงฟา
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๔๗

เด็กชายศุภฤกษ์ วงกลม
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๔๘

เด็กหญิงษษิประภา สังคหัตถากร
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๔๙

เด็กชายสมศักดิ

์

ใสสด
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๕๐
เด็กชายสรวิชญ์ มูลจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๕๑

เด็กชายสรวิชญ์ ลอยจีระ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๕๒

เด็กชายสลิลพร สังข์ทรัพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๕๓

เด็กชายสิทธิพร แสงทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๕๔

เด็กหญิงสุกัญญา วัฒนา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๕๕

เด็กหญิงสุชานาถ รุ่งฉัตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๕๖

เด็กชายสุทธิชัย มณฑา
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๕๗

เด็กหญิงสุทธินันท์ กันติมูล
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๕๘

เด็กชายสุรทิน ดงกันจ่า
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๕๙

เด็กชายอธิพัฒน์ บัวดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๖๐
เด็กชายอธิศักดิ

์

อุ่นนันกาศ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๖๑

เด็กชายอนุสรณ์ พันละออง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๖๒

เด็กหญิงออยวดี ผลบูรณ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๖๓

เด็กหญิงอัญชลี เปยฉนวน
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๖๔
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ธนะวงศ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๖๕

เด็กหญิงอัทธนีย์ แยบเกษตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๖๖

เด็กหญิงอาทิตยา บุตรแก้ว
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๖๗

เด็กหญิงอารญา หินอ่อน
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๖๘

เด็กหญิงอิสริยา บุญนุ่ม
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๖๙

เด็กชายเกริกฤทธิ

์

สุสา
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๒๗๐
เด็กชายเจษฎา พรมบุตร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๗๑

เด็กหญิงเบ็ญจพร อุทกธาร
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๗๒

เด็กหญิงเปรมดี ถวยสูงเนิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๗๓

เด็กชายเมธัส กัลยานุช
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๗๔

เด็กหญิงเมธาวี กุมภาพันธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๗๕

เด็กชายเศรษวัฒน์ ชัยประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๗๖

เด็กหญิงแพรวา ด้วงหวา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๗๗

เด็กชายไนยชน บุหงา
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เม้าสูงเนิน
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๗๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เอียมกลัน

่ ่

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๘๐
เด็กหญิงกัลยกร ไกรแสง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๘๑

เด็กหญิงกาญจนา ฝอยจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๘๒
เด็กหญิงกานต์พิชชา นาลาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๘๓

เด็กหญิงกุลนิตย์ เมาะราษี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๘๔

เด็กหญิงจิรนันท์ อู่คงคา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๘๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ พุกโหมด
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๘๖

เด็กชายชลชาติ บินซา
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๘๗

เด็กหญิงชลธิชา บุญขุน
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๘๘

เด็กหญิงชลธิชา วงศ์ศรีรัตน์
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๘๙

เด็กหญิงชลิดา เครือนาค
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๙๐
เด็กหญิงชัญญานุช ฟกเหลือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๙๑

เด็กชายชิติพัทธ์ เทพประทุม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๙๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ สมสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๙๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา บุญทรงธรรม
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๙๔

เด็กหญิงณัฐชยา ทองมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๙๕

เด็กหญิงณัฐธิกา กองอ้น
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๙๖

เด็กชายณัฐพงษ์ ดวงเกตุ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ แยบเกษตร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ตรีถัน
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๒๙๙

เด็กหญิงณิชนันทน์ อู่คงคา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๐๐
เด็กชายทัตพงศ์ รักษาริกรณ์

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๐๑
เด็กหญิงทิตยา คำอ่อน

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๐๒
เด็กหญิงทิพย์วรรณ คำโคตสูนย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๐๓
เด็กหญิงธราธิป อยู่ศรี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๐๔
เด็กหญิงธิติพร เกตุหอม

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๓๐๕
เด็กชายธีรพัฒน์ ยศสมบัติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๐๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

เกิดศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๐๗
เด็กชายธุวชิต เสนชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๐๘
เด็กหญิงนงนุช ภาวนา

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๐๙
เด็กชายนนทวัฒน์ เรืองกุศล

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๑๐
เด็กชายนพชล วงศ์ราช

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๑๑

เด็กหญิงนันทิตา กิงพิกุล

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๑๒

เด็กชายนิรัตน์ สมบูรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๑๓

เด็กหญิงนิลาวัลย์ วิเศษเขตการณ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๑๔

เด็กชายบูรพา พรมมารักษ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๑๕

เด็กหญิงปฏิญญา ศรีทอง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๑๖

เด็กหญิงปรายฟา สำเริง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๑๗

เด็กหญิงปทมา ชาวเมือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๑๘

เด็กหญิงปยธิดา วรรณสูตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๑๙

เด็กชายปุณฑริก ลอหล้า
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๒๐
เด็กชายพงศกร พุทธร

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๒๑

เด็กชายพงศธร บุญล้อม
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๒๒

เด็กหญิงพรนิภา สุขขะนัส
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๒๓

เด็กหญิงพรพรรณ แสนสุวรรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๒๔
เด็กหญิงพรรณรินทร์ สาศิริ

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๒๕

เด็กหญิงพรรพษา วาริสุทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๒๖

เด็กหญิงพรศิริ ประสงค์ผล
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๒๗

เด็กหญิงพัฒฐริกา แสนสิงห์
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๒๘

เด็กหญิงพิชญานิน ทองเกตุ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๒๙

เด็กชายพิพัฒน์ สว่างจิต
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๓๐
เด็กชายพีรเดช บัวภาคำผง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๓๑

เด็กหญิงภัทรดา อาจอินทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๓๒

เด็กหญิงภัทรมน ชำนาญถินเถือน

่ ่

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๓๓

เด็กชายภานุพันธ์ แก้วสุขา
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๓๔

เด็กชายภาสวัชร์ จันรัตน์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๓๕

เด็กชายมนตรี จองสุข
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๓๖

เด็กหญิงรวิพร แซ่ฮ้อ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๓๗

เด็กหญิงรักษิณา แสนนารี
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๓๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เทพันดุง
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๓๙

เด็กชายฤทธิพล เรืองปรีชา
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๓๔๐
เด็กชายวชิรวิทย์ โหวดฉิมพลี

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๔๑

เด็กชายวรายุ เรืองกุศล
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๔๒

เด็กหญิงวริษา เย็นนัทธี
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๔๓

เด็กชายวัชรินทร์ โลหะกาลก
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๔๔

เด็กหญิงวาสนา สารส

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๔๕

เด็กหญิงวิรวรรณ พรมศักดิ

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๔๖

เด็กชายวีรพล เปยปยะ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๔๗

เด็กหญิงวีรยา พยัคโฆ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๔๘

เด็กชายศักดิชัย

์

ปารสูตร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๔๙

เด็กหญิงศิริชาดา เกตุวิทย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๕๐
เด็กชายศุภวัฒน์ แนบเนียน

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๕๑

เด็กหญิงสนม แปนสูงเนิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๕๒

เด็กชายสรศักดิ

์

ผดุงภักตร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๕๓

เด็กชายสรายุทธ์ สุริยะ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๕๔

เด็กหญิงสายฝน เผือกจันทึก
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๕๕

เด็กชายสิทธิกร ชดผักแว่น
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๕๖

เด็กชายสิทธิโชติ พรมนัส
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๕๗

เด็กชายสุชานันท์ บุญช่วยเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๕๘

เด็กหญิงสุตาภัทร ภู่สงค์
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๕๙

เด็กชายสุทธินนท์ บุญเอียม

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๖๐
เด็กชายสุธานนท์ วงษ์คลัง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๖๑

เด็กหญิงสุพรรณษา สุขแจ่ม
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๖๒

เด็กหญิงสโรชา เทพนวล
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๖๓

เด็กชายหริต ฆ้องสระน้อย
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๖๔

เด็กหญิงหฤทัย พุทธวงษ์วาล
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๖๕

เด็กชายหิรัญ อมฤทธิ

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๖๖

เด็กชายอดิเทพ อำพาศ
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๖๗

เด็กหญิงอาริษา อดทน
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๖๘

เด็กหญิงอารีญา เก่งเขตวิทย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๖๙

เด็กหญิงอาโนชา เทพพายัพ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๗๐
เด็กชายอำนาจ วิเศษดอนหวาย

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๗๑

เด็กหญิงเกวลิน แว่นแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๗๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

เจิมจำนงค์
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา ชูยศ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๗๔

เด็กหญิงเจนนภา บุญหนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๓๗๕

เด็กชายเจษฎา เมณกูล
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๗๖
เด็กหญิงเพชรไพลิน บุญไธสง

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๗๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา วงค์วัง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๗๘

เด็กหญิงเพ็ญเพชร ฟูสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๗๙

เด็กชายไมตรี ธานะเวช
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๘๐
เด็กหญิงกัณฐิกา ชาญเชิงค้า

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๘๑

เด็กหญิงกานดา วงสามี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๘๒

เด็กชายกิตติโชค เทพประสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๘๓

เด็กหญิงชนัญชิดา ชมกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๘๔

เด็กชายชยธร ตาทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๘๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ถาธรรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๘๖

เด็กหญิงฌัชชา รักกุศล

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๘๗

เด็กชายณัฐพงศ์ มุ่งปล้องกลาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๘๘

เด็กชายต่อลาภ พรมเนตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๘๙

เด็กหญิงทิพกัญญา ธงสันเทียะ

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๙๐
เด็กชายธิติสรณ์ รุกขาวัน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๙๑

เด็กชายธีรกานต์ ฤทธิเอียม

์ ่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๙๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ ขำกระแสร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๙๓

เด็กหญิงปวีณา สมบัติพาณิชกุล
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๙๔

เด็กชายสุทธิพงศ์ สว่างชัยวิวัฒน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๙๕

เด็กหญิงสุพัตรา เจริญรส
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๙๖

เด็กชายอาทิตย์ จันทบุตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๙๗

เด็กชายอิทธิพัธท์ เชือแพ่ง

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๙๘

เด็กชายเจษฎา นาราด

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๓๙๙

นายเดชา จำเริญ
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๐๐
เด็กหญิงโยธกา ศรลัมภ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๐๑
เด็กชายไชยวัฒน์ บุนนาค

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๐๒
นายกิตติศักดิ

์

เรียงสันเทียะ
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๐๓
นางสาวจรรยพร แก้วครุฑ

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๐๔
เด็กหญิงจันทิมา พุทธวงษ์วาลย์

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๐๕
นางสาวจิรัชยา พรมทา

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๐๖
นางสาวจิรารัตน์ กมลอินทร์

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๐๗
นางสาวชุติกาญจน์ บุนนาค

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๐๘
นายชุมพล เกษกำจร

๑๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๐๙
นางสาวณพเกตุ มันประกอบ

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๔๑๐
นายดำรงเดช พะวันทะ

๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๑๑

นายธนพล สินสมบัติ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๑๒

เด็กชายธาราดล จุ้ยเปยม

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๑๓

นางสาวธิดารัตน์ จรโคกกรวด
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๑๔

เด็กหญิงนฤมล เกิดผล
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๑๕

เด็กชายนฤสรณ์ วันชนะมงคล
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๑๖

นายนวพล พระเพชร
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๑๗

เด็กหญิงนวรัตน์ อินตา
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๑๘

นางสาวนิโลบล โยธาโคตร
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๑๙

นางสาวบุษญารัตน์ จุทะบาล
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๒๐
นางสาวปรียานันท์ กุลพรมราช

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๒๑

นางสาวปยนุช ปอนเกษม
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๒๒

นายปยะพงษ์ ยืนยงค์
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๒๓

เด็กชายพงศกร เชือชัย

้

๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๒๔

นายพีรศักดิ

์

ประเชิญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๒๕

นางสาวภัทรศร ฟุงสกุล
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๒๖

เด็กหญิงมณธิรา เสวิสิทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๒๗

นางสาววราภรณ์ หิรัญญิก
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๒๘

เด็กหญิงวราวรรณ เชือสิงห์

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๒๙

นางสาววารุณี โดยคำดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๓๐
นางสาววาสนา บุญมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๓๑

เด็กหญิงวิรัญชนา บุญปลูก
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๓๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ ม่วงไม้
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๓๓

เด็กหญิงศิริพร อินทะสิทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๓๔

นายสุทธิพงศ์ แก้วเทศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๓๕

เด็กหญิงสโรชา กลินประทุม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๓๖

เด็กหญิงอนัญพร กลินสังข์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๓๗

นางสาวอภิชญา บุบผาจีน
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๓๘

นางสาวอาภาพร แก้วบุตรสา
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๓๙

เด็กหญิงอารียา กลินจันทร์

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๔๐
เด็กหญิงเพียงขวัญ บัวพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๔๑

นายเมธัส ชุรินทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๔๒

นายจักรพันธ์ สาครเขต
๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๔๓

นางสาวจีรพรรณ บุญโต
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๔๔

นายธนพล ทีวาพัด
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๔๔๕

นางสาวปยนุช หิริโอ
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๔๖

นางสาวพรทิพย์ สืบศรี
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๔๗

นางสาวภาณุมาศ สุคำภา
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๔๘

นายรติพงษ์
รอบคอบพรมราช ๒๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๔๙

นางสาวรุ่งนภา สุขสาย
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๕๐
นางสาวลักษมี แรงเขตรการณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๕๑

นางสาวลัดดาวัลย์ เกษกุล
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๕๒

นายวรากร กาบแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๕๓

นายศุภวัฒน์ เชือแพ่ง

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๕๔

นายศุภโชค อึงอาคม
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๕๕

นายสิริพุฒิ คงห้วยรอบ
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๕๖

นายเจษฎา สุขรวย
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๕๗

นายเอกกริน บุญตะคุ
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๕๘

นายจักริน ข้ามสำโรง
๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๕๙

นางสาวณัฐธิดา ศิริเวช
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๖๐
นางสาวทิพานัน วงค์คำ

๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๖๑

เด็กชายนฤพนธ์ สุขเกษม
๐๓/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๖๒

นางสาวบุศฏา ศรีมุกดา
๒๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๖๓

นายวรเมธ พลับจุ้ย

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๖๔

นายวสันต์ เตียนจันทึก
๑๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๖๕

นางสาววิไลพร อ่อนน้อม
๐๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๖๖

นางสาวศิริกานดา เกตุวิทย์
๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๖๗

นายศุภชัย เรือศรีจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๖๘

นางสาวศุภิสรา ขำหลง
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๖๙

นางสาวสังวาลย์ ทิมวรดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๗๐
นางสาวสายชล ภู่กำจัด

๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๗๑

นายอนุสรณ์ ห่อไธสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๗๒

นายอรุณสวัสดิ

์

ผลารักษ์
๑๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๗๓

นางสาวอาริสา พนัส
๒๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๗๔

นายเกียรติศักดิ

์

ไพรฑูรย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๗๕
นางสาวเบญจมาภรณ์

อาบัลย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๔๗๖

เด็กหญิงกชพร บัวพรม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๗๗

เด็กหญิงชวัลรัตน์ พิลาคูณ
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๗๘

เด็กหญิงญาณิศา วันต่วน
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๗๙

เด็กชายธนาคิม เชิดสุข
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๔๘๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ใจอินทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๘๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สมานสะสิกรณ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๘๒

เด็กหญิงณัฐชยา เณยา
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๘๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ ผุดผ่อง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๘๔

เด็กชายนาคร คณานิตย์
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๘๕

เด็กหญิงวรรณฤดี แสงทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๘๖

เด็กหญิงวิมลสิริ เทียงทัศน์

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๘๗

เด็กหญิงอทิตยา เรือศรีจันทร์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๘๘

เด็กหญิงกิดากานต์ พัสสาริกิจ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๘๙

เด็กหญิงจันทรัช โกษฐา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๙๐
เด็กหญิงชนิตา โพธิอ่อง

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๙๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เข้มแข็ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๙๒

เด็กหญิงนพรัตน์ ผาแดง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๙๓

เด็กหญิงพรนิภา ชาญสูงเนิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๙๔

เด็กหญิงภัทรจีรา พินห่วง
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๙๕

เด็กหญิงศิริรัตน ถินทองหลาง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๙๖

เด็กหญิงสรัลชนา พุ่มแสง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๕๙/๗๔๙๗

เด็กหญิงนฤภร เข็มเพ็ชร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๔๙๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก สุวรรณศร
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๔๙๙

เด็กหญิงลลิดา กองจำป
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๐๐
เด็กชายวัลลภ เรืองสังข์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๐๑
เด็กหญิงวไลลักษณ์ เมฆพงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๐๒
เด็กชายศักดิดา

์

เกษอาง
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๐๓
เด็กหญิงสุชาดา คำอิง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๐๔
เด็กชายอมรเทพ เผือกเฟอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๐๕
เด็กหญิงเกวลิน แก้วทิม

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๐๖
เด็กหญิงณัชริดา คล้ายบัว

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๐๗
เด็กหญิงนภาวรรณ เกษอางค์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๐๘
เด็กหญิงบุรฑริกา ไวเกษตรกรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๐๙
เด็กชายรณภพ พิลึก

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๑๐
เด็กชายรัฐพล ธาดาธนบดี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๑๑

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ หรคุณ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๑๒

เด็กหญิงศิริวพร คงทะเล
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๑๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อาทร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๑๔

เด็กหญิงกัลยา ระวังพงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๕๑๕

เด็กหญิงฐิดาภา เหล่ารอด
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๑๖

เด็กหญิงมนชญา ศรีวงษ์ราช
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๑๗

เด็กหญิงสิรินทรา มูลฉลู
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๑๘

เด็กชายอำพันศักดิ

์

ศรีโพธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๑๙

เด็กหญิงเมธาวี บุญยัง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๒๐
เด็กชายไชยวัฒน์ เข็มทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๕๙/๗๕๒๑

เด็กหญิงฐิดาพร เขม้นเขตวิทย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๒๒

เด็กชายณัฐพงษ์ สุจริต
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๒๓

เด็กชายธนภัทร อุดมกสก
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๒๔

เด็กชายธีรภัทร รืนรวย

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๒๕

เด็กหญิงบุญยานุช ธรรมโน
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๒๖

เด็กชายปรนันท์ สรรศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๒๗

เด็กชายปยวัฒน์ ดีพิจารณ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๒๘

เด็กหญิงภัทรสุดา เขียมสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๒๙

เด็กชายภานุพงศ์ เขียมสุวรรณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๓๐
เด็กชายมาโนช บุญยัง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๓๑

เด็กชายวรพงษ์ ศิลาลอย
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๓๒

เด็กชายวศิน พันธยัก
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๓๓

เด็กหญิงวิจิตรา พูลจิตร์
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกรียงไกร
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๓๕

เด็กหญิงสุธาสินี ไพรสนธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๓๖

เด็กหญิงชนนิกานต์ บ่อทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๓๗

เด็กชายดุลยพล พันธยัก
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๓๘

เด็กชายธีระภัทร พุ่มผะกา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๓๙

เด็กชายศักดิดา

์

แปนจัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๔๐
เด็กหญิงสุภาพร หัสแดง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๔๑

เด็กชายสุรพัศ ชลาสินธุ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๔๒

เด็กชายอภิรัตน์ เสือทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๔๓

เด็กชายไพศาล นกทนงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๔๔

นางสาวฐิติพร โสรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๔๕

นางสาวทัศนีย์ อยู่สุภาพ
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๔๖

นายธรรมธัช คละจิตตา
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๔๗

นางสาวอภิญญา เขียมสุวรรณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๔๘

เด็กหญิงกัญญานัฐ ศาลาแสง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๔๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นิยมพงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๕๕๐
เด็กชายธนกร หนูวงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๕๑

เด็กหญิงปริตา นานวล
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๕๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ อยู่ยงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๕๓

เด็กหญิงวรัญญา บัวเทศ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๕๔

เด็กชายวีรภัทร เขม้นกสิกิจ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๕๕

เด็กชายศิริชัย สูบุญ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๕๖

เด็กหญิงสุจิรา มะแม้น
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๕๗

เด็กหญิงสุรัสดา จอมคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๕๘

เด็กหญิงอุมาพร สวยดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๕๙

เด็กชายเมธาวิน พันธ์แจ่ม
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๕๙/๗๕๖๐
เด็กชายจิตรกร จีนเมือง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๖๑

เด็กชายณัฐพล พิลึก
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๖๒

เด็กหญิงทัศดาว ตามประหัด
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๖๓

เด็กหญิงทิพอุษา หงษ์โต
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๖๔

เด็กชายธัญวุฒิ พิลึก
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๖๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

แสงตะคล้อ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๖๖

เด็กหญิงนภวรรณ จุลมุสิก
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๖๗

เด็กชายนรวิชญ์ กล้ากสิการ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๖๘

เด็กชายนำเพชร พร้าโต
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๖๙

เด็กชายพงศภัค อยู่ยงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๗๐
เด็กหญิงศิริรักษ์ โหรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๗๑

เด็กหญิงอรปรียา โกฎถาด
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๕๙/๗๕๗๒
เด็กหญิงกัญญารักษ์ สุระแสง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เชยจันทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๗๔

เด็กหญิงจิตสุภา สิงห์รัตน์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๗๕

เด็กหญิงณัฐกมล เหล่าอู
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๗๖

เด็กหญิงณิชาภัทร ม่วงสิงห์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๗๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ สายชู
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๗๘

เด็กชายพีรณัฐ ปนเกตุ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๗๙

เด็กชายลิขสิทธิ

์

เกตุกสิกรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๘๐
เด็กชายศักดิดา

์

ศรีเรืองพันธ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๘๑

เด็กหญิงอรชา สายชู
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๘๒
เด็กหญิงเคลือเถาวัลย์

ปนเกศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๘๓

เด็กชายเจษฎา เทียวศิริกิจ

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๘๔

เด็กหญิงชลิดา เชยจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๕๘๕

เด็กชายณัฐวี ทะสะวะดี
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๘๖

เด็กหญิงภัสรา วงษ์ชมภู
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๘๗

เด็กชายภาณุวัฒน์ กูลการขาย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๘๘

เด็กชายรัตนชัย สายชู
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๘๙
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ สารีมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๙๐
เด็กชายศรัญู นาคพันธ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๙๑

เด็กหญิงกุลสตรี สาสนะ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๙๒

เด็กหญิงทรายทอง รอดเกษม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๙๓

เด็กชายธนพร นอกกระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๙๔

เด็กชายธีรพงษ์ เพิมทรัพย์

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๙๕

เด็กชายนันทกานต์ บัวผา
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๙๖

เด็กชายพีรพล พรายนาค
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๙๗

เด็กหญิงวาสนา อุนหะกะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๙๘

เด็กชายสามารถ ไพรสิงห์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๕๙๙

เด็กชายสิรวิชญ์ บัวจันทร์
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๖๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา เพิมทรัพย์

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๖๐๑
เด็กหญิงโสพิศ ปุยแดง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๖๐๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ ฉิมพาลี

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๕๙/๗๖๐๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ปนฟา

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๐๔
เด็กหญิงชนาพร โทนดะกะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๐๕
เด็กหญิงชนิษฐา กันตุ่ม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๐๖
เด็กหญิงดวงกมล จันทศรี

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๐๗
เด็กชายทิฆัมพร ทองคำ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๐๘
เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์ดา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๐๙
เด็กชายนพรัตน์ เกิดแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๑๐
เด็กหญิงพรรณนิดา แถวบุญตา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๑๑

เด็กหญิงพรฤทัย สำราญ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๑๒

เด็กหญิงพัชราภา แสงมล
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๑๓

เด็กหญิงพัทธนันท์ เรืองวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๑๔

เด็กหญิงมริษา สมทา
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๑๕

เด็กชายวทัญู จาระ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๑๖

เด็กชายวัชระ ศรีโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๑๗

เด็กชายศรัญู ฟกทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๑๘

เด็กชายสุรชัย ขาววิเศษ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๑๙

เด็กหญิงสโรชา สุพรรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๖๒๐
เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์ศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๒๑

เด็กชายเสฎฐวุฒิ กองทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๒๒

เด็กหญิงกมลวรรณ อุบเกต
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๒๓

เด็กชายกฤษฎา พนมเวทย์
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๒๔

เด็กชายกำพล กะระมะหันต์
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๒๕

เด็กชายกิตติธร สร้อยบรรดิษ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๒๖

เด็กชายกิตติพิชญ์ ท้าวเงิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๒๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พรมพิทักษ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๒๘

เด็กหญิงคุณัญญา อัมพรเพ็ชร
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๒๙

เด็กหญิงจันทิมา แข็งเขตกิจ
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๓๐
เด็กหญิงจิดาภา ทองโคตร

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๓๑

เด็กหญิงจิตสุภา นาย่อ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๓๒

เด็กหญิงจินตา สอนเต็ม
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๓๓

เด็กชายจิรวัฒน์ หอมระหัด
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๓๔

เด็กหญิงจิราพร บุญสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๓๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พนมเวทย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ทับทิม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๓๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุตรวิชา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๓๘

เด็กชายชนินทร แสงจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๓๙

เด็กชายชลิต แววนา
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๔๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๔๑

เด็กหญิงชาลิสา รุททองจันทร์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๔๒

เด็กหญิงชาลิสา โวหาญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๔๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ถาดวิจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๔๔

เด็กหญิงชุติมา แก้วทัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๔๕

เด็กหญิงญาณิศา กล้ากสิการณ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๔๖

เด็กชายณัชพล เครือภักดี
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๔๗

เด็กชายณัฏฐ์ แสนสนิท
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๔๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ลีแก้ว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๔๙

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญหนุน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๕๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ สนธิกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๕๑

เด็กชายณัฐพล พูลสวัสดิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๕๒

เด็กชายณัฐพล สมสีดา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๕๓

เด็กชายณัฐพล อาศัยบุญ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริประโชติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๖๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดนอก
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๕๖

เด็กหญิงดวงดาว หงษ์วิลัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๕๗

เด็กหญิงดารินทร์ ชาระวัน
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๕๘

เด็กชายตะวัน คู่กระสังข์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๕๙

เด็กชายติณณภพ แสงสุวรรณ
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๖๐
เด็กชายทศพล ดอนศรีลา

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๖๑

เด็กหญิงทิพย์วรรณ จันทร์เติบ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๖๒

เด็กชายธนพล บุริขันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๖๓

เด็กชายธนภัทร สอนน้อย
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๖๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สิงห์หา

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๖๕

เด็กชายธีรภัทร พรมทา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๖๖

เด็กชายธีรภัทร เขม้นกิจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๖๗

เด็กชายธีรภัทร์ น้อยฉิม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๖๘

เด็กชายธีรภัทร์ พะชะ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๖๙

เด็กชายธีระภพ รอดชีวะ
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๗๐
เด็กชายนนทวัฒน์ นาดี

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๗๑

เด็กชายนนธวัช ชืนชม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๗๒

เด็กชายนพรัตน์ กล้ากสิการณ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๗๓

เด็กหญิงนพสรณ์ จันทร์สอน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๗๔

เด็กหญิงนริศรา วงค์ศรีแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๗๕

เด็กหญิงนัทพร กรีฑา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๗๖

เด็กชายนันทนัช เมืองจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๗๗

เด็กหญิงนันทิพร ไตรรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๗๘

เด็กหญิงนิรชา ศรีมูลละ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๗๙

เด็กหญิงนิสาชล ไชยวาส
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๘๐
เด็กหญิงนุสรา แตงร่ม

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๘๑

เด็กหญิงบัวชมภู บุญประคม

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๘๒

เด็กหญิงบุญนภา ผ่านสุวรรณ
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๘๓

เด็กหญิงบุญฤทัย รัตน์น้อย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๘๔

เด็กหญิงปนัดดา คำไพรินทร์
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๘๕

เด็กชายประสิทธิ

์

พรมด้วง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๘๖

เด็กชายปรีชา แก่นชัยอนันต์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๘๗

เด็กชายปยะพัฒน์ ผ่องวิลัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๘๘

เด็กหญิงพนิดา เฟองคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๘๙

เด็กชายพรมมินทร์ ปนไล้
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๖๙๐
เด็กชายพัชพงศ์ ภูศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๙๑

เด็กชายพันธกานต์ สุขขัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๙๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญตะคุ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๙๓

เด็กหญิงพิมพ์ผกา แสนเวียง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๙๔

เด็กหญิงพิยดา ผลเหลือ
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๙๕

เด็กชายภารดร ศรีมาชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๙๖

เด็กชายภูวกฤต เหมะตระกูลชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๙๗

เด็กชายภูวดล แก้วเก้าดวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๙๘

เด็กหญิงมณิภา หม้อมีสุข
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๖๙๙

เด็กหญิงมลธิชา นาดี
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๐๐
เด็กหญิงมัลลิกา จูแจ่ม

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๐๑
เด็กหญิงมุขฐิตา แสนทำพล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๐๒
เด็กหญิงมุตา ศรีวิลัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๐๓
เด็กชายรพิพล นาแข็งฤทธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๐๔
เด็กชายรักษิต จันทศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๐๕
เด็กหญิงรัตนา ชมภูวิเศษ

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๐๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มุจรินทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๐๗
เด็กหญิงรุ่งนภา จันทศรี

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๐๘
เด็กหญิงลักขณา อรัญทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๐๙
เด็กหญิงวนิดา นวนเมือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๑๐
เด็กชายวรภพ สุยะวงศ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๑๑

เด็กหญิงวราภรณ์ โททอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๑๒

เด็กชายวสุพล กลินจันทร์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๑๓

เด็กหญิงวาสนา เกษตกรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๑๔

เด็กหญิงวิชุดา ครองบุญ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๑๕

เด็กหญิงวิชุดา สุพรรณ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๑๖

เด็กชายวิรกานต์ พิลึก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๑๗

เด็กชายวุฒิชัย มงคลคูณ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๑๘

เด็กชายวุฒิชัย แซ่แค
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๑๙

เด็กชายศรันย์ อังคะลา
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๒๐
เด็กชายศรายุธ ทองใบ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๒๑

เด็กหญิงศรินญา หงสุนา
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๒๒

เด็กหญิงศรุตยา อ้วนวงษ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๒๓

เด็กหญิงศศิกานต์ พรมสอน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๒๔

เด็กหญิงศศิภา ขจรนาม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๗๒๕

เด็กชายศักดิธัช แพรดกลาง
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๒๖

เด็กชายศุภชัย ทรงสุภา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๒๗

เด็กชายสมใจ บุญศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๒๘

เด็กชายสหภาพ พืนดอนเค็ง

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๒๙

เด็กหญิงสุฑารักษ์ แซ่แค
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๓๐
เด็กชายสุทธิชาติ สมยอง

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๓๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ พัดทวี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๓๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ ลาดขามปอม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๓๓

เด็กหญิงสุธิดา หงษี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๓๔

เด็กหญิงสุนันธิดา แพงเบ้า
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๓๕

เด็กหญิงสุพรรษา ปทุมสูติ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๓๖

เด็กหญิงสุพัตรา แสนธรรมพล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๓๗

เด็กหญิงสุภาพร ศรีคำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๓๘

เด็กหญิงสุมิตรา ประนามวงศ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๓๙

เด็กหญิงสุมิตรา หม้อมีสุข
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๔๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๔๑

เด็กหญิงอณุภา พาผล
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๔๒

เด็กชายอธิเทพ คำฝอย
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๔๓

เด็กชายอนนต์ แนบเนียร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๔๔

เด็กชายอรรถพล นิยม
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๔๕

เด็กหญิงอรวรรณ จอสูงเนิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๔๖

เด็กหญิงอรอนงค์ จิตรพรมมา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๔๗

เด็กชายอริย์ธัช นิลนะมะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๔๘

เด็กหญิงอริศรา นามบุญสิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๔๙

เด็กหญิงอริศรา สดิษศร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๕๐
เด็กหญิงอัญชนา ชัยเสนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๕๑

เด็กหญิงอารยา ชำนาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๕๒

เด็กชายอิทธิพล ชมภูทวีป
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๕๓

เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ศรีคำบ่อ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๕๔

เด็กชายอิษฎา อ้วนพรมมา
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๕๕

เด็กหญิงเกวลิน ภิญโญทรัพย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๕๖
เด็กหญิงเขมมิกานต์ ภู่พันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๕๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา โคตะมะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๕๘

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ถาดวิจิตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๕๙

เด็กชายเมคิม ปญจศิล

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๗๖๐
เด็กหญิงเมธิตา พิมพ์ดา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๖๑
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ คงศักดิเจริญ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๖๒

เด็กชายโสภณัฐ ดรพล
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๖๓

เด็กชายไชยเชษฐ์ มากรืน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๖๔

เด็กชายไฝฝน บางเฟอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๖๕

เด็กหญิงไพลิน อินทร์พิมพ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๖๖

เด็กชายกิติพงษ์ พลสงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๖๗

นายธนกร คล้ามจันทร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๖๘

เด็กหญิงวิลาวัณย์ โพธิสละ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๖๙

เด็กชายเปรม ชาบัวน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๗๐
นายนรธีร์ ขันธ์ทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๗๑

เด็กชายบวร เมืองขุนทศ
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๗๒

นางสาวปนัทดา ขันอาสา
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๗๓

นางสาวปวีณา พลจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๗๔

นายปญญากร แก้วชัง
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๗๕

นางสาวพิมพ์วิภา พงษ์สระพัง
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๗๖

นายพีรพัฒน์ เพ็งดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๗๗

นางสาวภัสสร แก้วนิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๗๘

นางสาวภาวิณี เชือสาย

้

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๗๙
นางสาววรรณกานต์ วิชาผา

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๘๐
นางสาวสุดารัตน์ สมน้อย

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๕๙/๗๗๘๑

เด็กชายกวี แก้วงาม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๘๒

เด็กหญิงขนิษฐา ศรีอุทธา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๘๓

เด็กหญิงจันทกานต์ สมมาตย์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๘๔

เด็กชายจีรภัทร ถนอมชาติ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๘๕

เด็กหญิงชฎาพร แหยมโอ๊ก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๘๖

เด็กชายชินทัศน์ โพธิกัลยา

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๘๗

เด็กชายชินพงศ์ โพธิกัลยา

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๘๘

เด็กหญิงณัฐธิดา เกิดศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ตะนาขาน
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๙๐
เด็กชายนวพล เพชรบูรณ์ป

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๙๑

เด็กชายนัทธพงศ์ แก้วทัน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๙๒

เด็กหญิงปณิดา เกลียงไทรสงค์

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๙๓

เด็กหญิงปติภา เกลียงไทรสงษ์

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๙๔

เด็กหญิงปนัดดา ภูแสนสี
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๗๙๕

เด็กชายพิเชฐ เชนนอก
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๙๖

เด็กหญิงภัณทิตา วงยะมาตย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๙๗

เด็กหญิงวาสนา ปลัดทา
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๙๘

เด็กชายอภิชัย ผือยศ

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๗๙๙

เด็กชายอภิรักษ์ สังชัย
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๐๐
เด็กหญิงอาภัสรา ทาอามาตย์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๐๑
เด็กหญิงจิราพร แก้วทัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๐๒
เด็กชายชัยชนะ แหยมโอ๊ก

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๐๓
เด็กชายทรรศวรินทร์ ยังวัฒนา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๐๔
เด็กชายทวีวุฒิ ศรีจะเทียง

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๐๕
เด็กหญิงธนาวดี บัวบาน

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๐๖
เด็กชายธีรนัย ศิริหล้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๐๗
เด็กหญิงมะลิ ปุนระมี

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๐๘
เด็กหญิงศิริญญา ขวัญปง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๐๙
เด็กชายสุนทร จันทร์มณี

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๑๐
เด็กหญิงสุนิสา สุวรรณนำปน

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๑๑

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๑๒

เด็กหญิงอัญชลีพร เทียบโพธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๑๓

เด็กหญิงอารียา ผายกลาง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๕๙/๗๘๑๔

เด็กหญิงกนกพร แก่นเขียว

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๑๕

เด็กหญิงกรวรรณ แสงสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๑๖

เด็กชายกฤษกร มานิล
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๑๗

เด็กชายฉัตรมงคล แหลมจะบก
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๑๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ปะหา
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๑๙

เด็กหญิงนริศรา บังบัวบาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๒๐
เด็กหญิงปกรณี นีระพันธ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๒๑

เด็กหญิงปภาวี รอดผัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๒๒

เด็กหญิงปาริชาติ แสนโคตร
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๒๓

เด็กหญิงผกามาศ พ่วงขำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๒๔

เด็กหญิงผกามาศ แถลงกัน
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๒๕

เด็กชายพงศกร บุญสอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๒๖

เด็กหญิงพรรณธิภา สีแดง
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๒๗

เด็กหญิงพรหมทอง ผาดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๒๘

เด็กชายพัชรพล บุญช่วย
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๒๙

เด็กชายพีรภัทร เลิศโพธิคำ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๘๓๐
เด็กชายภานุพงศ์ ฟกทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๓๑

เด็กชายลิขิต แก้วคำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๓๒

เด็กชายวีรชัย สุขแจ่ม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๓๓

เด็กชายสิทธิพล ลายภูษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๓๔

เด็กชายอนุวัตร รัตนวิชัย
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๓๕

เด็กชายอานนท์ ทองไทย
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๓๖

เด็กหญิงจิภาดา ยวนยี
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๓๗

เด็กหญิงชลธิชา คงดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๓๘

เด็กชายชัชชัย รังสิโย
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๓๙

เด็กชายชินวัฒน์ ดาวกระจาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ อาจนวลลา

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๔๑

เด็กชายทวีโชค พุทโธ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๔๒

เด็กชายธนพล นามพระจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๔๓

เด็กชายธีธัช ภู่ธนะมัน

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๔๔

เด็กชายนพรุจ โตวัด
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๔๕

เด็กชายนรินทร อินคำ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๔๖

เด็กหญิงนลินี มิงแมน

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๔๗

เด็กหญิงนัชชา แก้วโต
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๔๘

เด็กชายนิรพัฒน์ กฤษวะดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๔๙

เด็กชายปรัชญา ม้าเฉียว

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๕๐
เด็กชายพงศกร พูดขุนทด

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๕๑

เด็กหญิงพรนภัส ประสพ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๕๒

เด็กหญิงพรไพลิน ประเสริฐมา
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๕๓

เด็กชายพัชรพล กล้าหาญ
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๕๔

เด็กชายพีระพัฒน์ เลิศโพธิคำ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๕๕

เด็กชายภานุพงศ์ อิมอุระ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๕๖

เด็กหญิงภารตี สุขสบาย
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๕๗

เด็กชายรวิชญ์ เขียวสอาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๕๘

เด็กหญิงรวิพร แสนโคตร
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๕๙

เด็กหญิงวีรยา ฉิมวาด
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๖๐
เด็กชายวีระพงษ์ พังเกิด

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๖๑

เด็กชายศตายุ โกมาลา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๖๒

เด็กชายศิริศักดิ

์

ฟกทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๖๓

เด็กหญิงศุภนิดา เย็นจุระ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๖๔

เด็กชายสธน สุขแจ่ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๘๖๕

เด็กชายสิรดนัย โพธิศรีวงษ์

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๖๖

เด็กหญิงสุธาสินี หกขุนทด
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๖๗

เด็กชายสุพจน์ แก้วศิริ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๖๘

เด็กหญิงสุพิชญา ผ่องศรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๖๙

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

แก้วเพชร
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๗๐
เด็กชายเจษฎากร สุปะทะ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๗๑

เด็กชายเฉลิมพล ขุนยงค์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๗๒

เด็กหญิงจิรสุตา โคแก้ว
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ออกช่อ
๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๗๔

เด็กชายทินภัทร ราชจันทึก
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๗๕

เด็กหญิงนิรชา ฟาดสูงเนิน
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๗๖

เด็กหญิงนิศา ปนประสม
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๗๗

เด็กชายบุริศร์ แย้มแสง
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๗๘

เด็กชายพระรถ ผ่องศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๗๙

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สิงหรัตน์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๘๐
เด็กชายพันปกรณ์ หนักแน่น

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๘๑

เด็กหญิงพาสุ โพธิศรี

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๘๒

นายภราดร พ่วงไพบูลย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๘๓

เด็กชายภาณาดอน โยโต
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๘๔

เด็กชายภูธเนศ เจริญสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๘๕

เด็กชายรพีพัตร์ หมวกเฟอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๘๖

เด็กชายวรากร ผ่องศรี
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๘๗

เด็กชายวรเทพ จิมปุย

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๘๘

เด็กชายวิทวัฒน์ชัย โสดาจิตร
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๘๙

เด็กหญิงศุภนุช บังขุนทด
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๙๐
เด็กชายสรรเพชญ กลันกล้า

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๙๑

เด็กชายสิรภพ ตือแอ้

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๙๒

เด็กหญิงสิริวิภา อินเพลิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๙๓

เด็กหญิงสีตลา เปยจันทึก
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๙๔

เด็กหญิงสุชานันท์ ปนสกล
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๙๕

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินทร์เพชร

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๙๖

เด็กหญิงอรนิชา เดชพล
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๙๗

เด็กชายอัครพล โนดสูงเนิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๙๘

เด็กหญิงเจนจิรา ยศสุวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๘๙๙

เด็กหญิงเมธาพร อินคำ

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๙๐๐
นางสาวกนกพร เจริญดี

๐๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๐๑
เด็กหญิงกันทษา พลชา

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๐๒
นางสาวชญาดา สุขแจ่ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๐๓
เด็กชายชยานันต์ ปานเพชร

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๐๔
นางสาวญาณิศา บุญประสาร

๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๐๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พันโสภา
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๐๖
นางสาวดวงกมล เติมทรัพย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๐๗
เด็กชายทินภัทร พรมโชติ

๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๐๘
นายธนดล ภูท้วม

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๐๙
นายธนภัทร ญาวิชัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๑๐
นายธนภูมิ สุขแจ่ม

๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๑๑

นางสาวธิดารัตน์ สิงห์รัตน์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๑๒

นางสาวนนทกรณ์ น้อยอยู่
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๑๓

นางสาวนฤมล พลศรีราช
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๑๔

เด็กหญิงปริณดา ชมพูน
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๑๕

นางสาวปยากร มีขำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๑๖

นายพงศ์ศักดิ

์

โพธิศรีวงษ์

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๑๗

เด็กหญิงพรนภัส หอมกลิน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๑๘

เด็กหญิงพิยดา ปนสกล
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๑๙

นางสาวพิยดา อมฤกษ์
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๒๐
นางสาวพิลาสลักษณ์ พงษ์นุช

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๒๑

นายพีรพัฒน์ ขาวสุวรรณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ รินทองมา
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๒๓

เด็กหญิงภรรพษา อะโน
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๒๔

เด็กชายรัชพล มีชัย
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๒๕

นายวิษณุ น้อยธรรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๒๖

นายศิวนนท์ มันทอง

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๒๗

นายศุภกร จอมประเสริฐ
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๒๘

นายสมพงษ์ โสพรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๒๙

นางสาวสริตา สีปดถา
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๓๐
นายสาธิต เจิมขุนทด

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๓๑

เด็กชายสิทธิกร เผือกผู้
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๓๒

นางสาวอนุศรา สีแดง
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๓๓

เด็กหญิงอรณัส นันตา
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๓๔

นายเดชาพล วงศา
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๙๓๕

นางสาวกัญญาภัค ดีเวียง
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๓๖

นายกันต์พล พูลจันทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๓๗

นายจักรกฤช ทองสันเทียะ

๊

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๓๘

นายจักรกฤช โอภาษี
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๓๙

นางสาวชนาพร ญาวิชัย
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๔๐
นางสาวญาดา แสงแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๔๑

นายณภัทร แจ้งเอียม

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๔๒

นายณัฐพงศ์ สวยขุนทด
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๔๓

นายดนุสรณ์ เรืองรักษา
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๔๔

นายธนกร มีความสุข
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๔๕

นายธนงค์ศักดิ

์

พ่วงไพบูลย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๔๖

นายธรรมรัต อิมโค่น

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๔๗

นายธีรธรรม เดิมสันเทียะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๔๘

นายธีรเจต วันดี
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๔๙

นายนพดล นากสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๕๐
นางสาวปยะมาศ แซ่จ๋าว

๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๕๑

นางสาวพรนภัส จันทร์ศรี
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๕๒

นางสาวพรนภัส แท่นนอก
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๕๓

นางสาวมณฑิตา แสนสุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๕๔

นายมนตรี รักสูงเนิน
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๕๕

นางสาวมนัสพร ปรางวิเศษ
๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๕๖

นายมีบุญ เจริญสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๕๗

นางสาวรัตนา พรมโชติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๕๘

นางสาววรพรรณ ทอนพุดซา

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๕๙

นางสาวศุกภิรมย์ พุกแดง
๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๖๐
นายศุภชัย สุระ

๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๖๑

นายสัญชัย กลินบุญมา

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๖๒

นางสาวสายนำผึง

้

โลหะเวช

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๖๓

นางสาวสุชาวดี โสพรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๖๔

นางสาวหทัยภัทร อ่วมทอน
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๖๕

นางสาวเกสรา แก้วโต
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๖๖

นางสาวเจนจิรา กรตุ้ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๖๗

นางสาวเจนนิสา พึงสำราญ

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๖๘

นายเจษฎาภรณ์ เมืองไผ่
๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๖๙

นางสาวเบญจนา สุขแจ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๗๙๗๐
นางสาวเมธาวี อินคำ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๗๑

นายกฤษณะ เกษก้าน
๐๖/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๗๒

นายกันตพงศ์ เมืองไผ่
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๗๓

นายชนชิต บุญจิตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๗๔

นางสาวชลดา ศรีสุข
๐๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๗๕

นายฐิติพงศ์ อัตยัง
๑๖/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๗๖

นางสาวณิชา คงชืนใจ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๗๗

นายธนพล ศรีโสภา
๒๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๗๘

นายนันทวัฒน์ งิวเพ็ง

้

๒๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๗๙

นายนิพนธ์ เฟองสูงเนิน
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๘๐
นายปองภพ ชูชาญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๘๑

นายปารเมศ แก้วทอง
๑๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๘๒

นายภาสวร อนุวาลย์
๐๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๘๓

นายวรเมธ อินทร์สุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๘๔

นายศราวุฒิ ทับเสงียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๘๕

นางสาวศศิภา ซุยรัมย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๘๖

นายสมพงษ์ น้อยพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๘๗

นางสาวสิรินดา รวยสันเทียะ

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๘๘

นายสุชานันท์ ไชยโย
๑๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๘๙

นางสาวสุดารัตน์ ตุ่นไว
๑๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๙๐
นางสาวสุภาวดี มานิล

๐๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๙๑

นายสุรศักดิ

์

อินทร์ทัพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๙๒

นายอรรถวิท สีเดช

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๙๓

นางสาวอรวรรณ สร้อยสูงเนิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๙๔

นางสาวเจนจิรา พ่วงขำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๙๕

นายเดชา กลันกล้า

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๙๖

นายโกมินทร์ นีระพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๕๙/๗๙๙๗
เด็กหญิงสุพรรณณิกา

สวยสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา วัดทับลุ่มศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๗๙๙๘

เด็กชายจักริน เจ็ดสละ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา วัดทับลุ่มศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๗๙๙๙

เด็กชายจักรกริช เหว่าโต
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๐๐
เด็กชายจักรชัย บุญปราบ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๐๑
เด็กหญิงชลรัชฎา คุ้มศิริ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๐๒
เด็กหญิงญาณิศา พวงจำปา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๐๓
เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

เรืองวงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๐๔
เด็กหญิงณัฐชา วัฒสุข

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๐๐๕
เด็กชายธนกร เมฆอรุณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๐๖
เด็กชายธนากร แก้วนิคม

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๐๗
เด็กชายธัชนนท์ บุญเกิด

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๐๘
เด็กชายธัญพิสิษฐ เกิดทวี

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๐๙
เด็กชายธานินทร์ เหลาอ่อน

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๑๐
เด็กชายนวัช เจ๊กจัน

่

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๑๑
เด็กหญิงนาตยา แก่นสนธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๑๒
เด็กชายนิธิกร ลาพรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๑๓
เด็กหญิงนีรชา แสนเหมือน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๑๔
เด็กหญิงบงกชกร คุ้มศิริ

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๑๕
เด็กหญิงปุณยาพร นะรง

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๑๖
เด็กชายพงศกร ศรีลาวงษ์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๑๗
เด็กชายพงศกร อ่องสกุล

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๑๘
เด็กหญิงภาวิตา ชัยณรงค์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๑๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขรอด

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๒๐
เด็กชายวรินทร บุตรนันท์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๒๑
เด็กหญิงวิชาดา พลอุบล

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๒๒
เด็กหญิงสุพรรษา ใยชม

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๒๓
เด็กหญิงเกวลิน ทำชู

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๒๔
เด็กหญิงณัฐชยา เทียนแจ่ม

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๒๕
เด็กชายณัฐชานนท์ เต่าแหลม

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๒๖
เด็กชายธีรภัทร์ แก้วนิคม

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๒๗
เด็กหญิงนกรินทร์ งอนน้อย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๒๘
เด็กชายนพณัฐ คงอุบล

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๒๙
เด็กชายปวเรศ โลหะเวช

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๓๐
เด็กชายพัทธพล พุกน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๓๑
เด็กหญิงพีรยากร ดำชม

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๓๒
เด็กหญิงลีลาวดี เสนศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๓๓
เด็กชายวรวิช สิงห์ทรัพย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๓๔
เด็กหญิงวรัชยา พรมอ่อน

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๓๕
เด็กชายศุภวิชญ์ ปรางวิเศษ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๓๖
เด็กหญิงสิดาพร ไชยมา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๓๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงพุก

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๓๘
เด็กหญิงอำพร ลาพรม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๓๙
เด็กชายเจษฎา แขกช้อย

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๐๔๐
เด็กหญิงจิดาภา แปนสกุล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๔๑
เด็กชายจิรพนธ์ เข็มเพ็ชรโต

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๔๒
เด็กชายฉัตริน รอดแสวง

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๔๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ดีนัด

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๔๔
เด็กชายถิรศักดิ

์

เจ๊กจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๔๕
เด็กหญิงบุษญาภร สมนึก

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๔๖
เด็กหญิงภัทกรณ์ เกิดศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๔๗
เด็กหญิงภิชาพร อาภัสรากุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๔๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ ประคองเทียน

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๔๙
เด็กหญิงศวิตา อ่อนมี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๕๐
เด็กชายศุภกิตติ

์

ปนบุญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๕๑
เด็กชายศุภโชค โยธา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๕๒
เด็กชายสุธินันท์ รักนา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๕๓
เด็กหญิงสุภัสรา ภู่สอน

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๕๔
เด็กหญิงสุวรรณนิษา ฉำน้อย

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๕๕
เด็กชายสุเมธ จุ้ยโต

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๕๖
เด็กหญิงอรปรียา ปานอยู่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๕๗
เด็กชายเจษฎา แสงพุก

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส วัดเทพสุทธาวาส  

นว ๓๔๕๙/๘๐๕๘
เด็กชายจักรพันธ์ พึงเพิง

่ ้

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนำสาดกลาง วัดนำสาดกลาง  

นว ๓๔๕๙/๘๐๕๙
เด็กหญิงจันทรา ดูสาอิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนำสาดกลาง วัดนำสาดกลาง  

นว ๓๔๕๙/๘๐๖๐
เด็กหญิงกาญจนา แสงสวาท

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนำสาดกลาง วัดนำสาดกลาง  

นว ๓๔๕๙/๘๐๖๑
เด็กชายนิพัทธ์ สังฤทธิ

์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนำสาดกลาง วัดนำสาดกลาง  

นว ๓๔๕๙/๘๐๖๒
เด็กชายสรวิชญ์ สิงห์เถือน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนำสาดกลาง วัดนำสาดกลาง  

นว ๓๔๕๙/๘๐๖๓
เด็กหญิงจรรยพร สีทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๖๔
เด็กหญิงฉันทิกา แก้วคง

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๖๕
เด็กชายนาราภัทร ใจชอบ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๖๖
เด็กชายบัญชา พงษ์แวง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๖๗
เด็กหญิงวรัญญา บัวสิงห์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๖๘
เด็กหญิงกริญยาพร โพธิกุล

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๖๙
เด็กหญิงฐิติวรดา ทองรัตนะ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๗๐
เด็กหญิงณัฐชยา นอขุนทศ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๗๑
เด็กหญิงบูรณี ชุมพล

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๗๒
เด็กหญิงพัชรวรรณ ไชยชน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๗๓
เด็กหญิงอรณิชา อู๋สูงเนิน

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๗๔
เด็กหญิงอิศวรา เจิมขุนทด

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๐๗๕
เด็กหญิงเอมมิกา พิมเชือ

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๗๖
เด็กหญิงอรนันท์ แปนเพชร

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๗๗
เด็กชายอัศวเทพ ปนแก้ว

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเวฬุวัน วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๐๗๘
เด็กชายกรวัชร โลหะเวช

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๗๙
เด็กชายกรีฑาพล สุขมล

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๘๐
เด็กหญิงกวิณณา สุพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รวยสูงเนิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๘๒
เด็กชายกัณฑ์อเนก ชมเชย

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๘๓
เด็กหญิงกัณธิมา เมืองไผ่

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๘๔
เด็กชายกิตติภพ รอดสการ

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๘๕
เด็กชายก้องสกุล จันทรา

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๘๖
เด็กหญิงขวัญฤทัย สมพงษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๘๗
เด็กชายคมกฤษฎ์ อยู่ศรี

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๘๘
เด็กชายจรณินท์ เอียมเทพ

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๘๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญจิตร

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๙๐
เด็กชายจักรภัทร อินทร์แดน

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๙๑
เด็กหญิงจันทิมา สาระนัย

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๙๒
เด็กหญิงจารุวรรณ สีสนธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๙๓
เด็กชายจิรพันธ์ วงษ์ธรรม

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๙๔
เด็กชายจิรัฏฐ์ ศรสุรินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๙๕
เด็กชายจีรพันธ์ วันดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๙๖
เด็กหญิงชญาณี บางประเสริฐ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๙๗
เด็กชายชนาธิป อ่องเภา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๙๘
เด็กหญิงชนิพร โพธิชัย

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๐๙๙
เด็กหญิงชรินดา นาครัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๐๐
เด็กหญิงชลนิชา ชนะศักดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๐๑
เด็กชายชลันธร ทองสาร

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๐๒
เด็กหญิงชลิตา บุญนัน

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๐๓
เด็กหญิงช่อผกา สาระนัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๐๔
เด็กหญิงช่อเพชร คำนวนมิตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๐๕
เด็กหญิงฐิติชญา พ่วงอาษา

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๐๖
เด็กชายฐิติพงศ์ แก้วกสิกรรม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๐๗
เด็กหญิงณัฐชา โสโป

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๐๘
เด็กหญิงณัฐฐาพร พรหมหมัด

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๐๙
เด็กหญิงณัฐฐาพร แบบเหมือน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๑๑๐
เด็กชายณัฐธนนท์ บุญใจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๑๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ประคำสี
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๑๒

เด็กชายณัฐพงษ์ นนทะสินธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๑๓

เด็กชายณัฐพล มัธยาท
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๑๔

เด็กหญิงณัฐมน ผิวงาม
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๑๕
เด็กหญิงณัฐยาภรณ์ มาดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๑๖

เด็กหญิงทรงอัปสร สืบสิน
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๑๗

เด็กหญิงทัณฑิมา เมืองเจริญ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๑๘

เด็กชายธนกฤต เร่งสูงเนิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๑๙

เด็กชายธนภัทร พรหมรักษา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๒๐
เด็กชายธนรัตน์ บุญอินทร์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๒๑

เด็กหญิงธนัชพร พุฒหอม
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๒๒

เด็กหญิงธนัญพร แขค้างพลู
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๒๓

เด็กชายธนา ทองทรัพย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๒๔

เด็กชายธนา เพชรคำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๒๕

เด็กชายธนากร คล้ายนิล
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๒๖

เด็กชายธนากร เหลาอ่อน
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๒๗

เด็กชายธนายุต สีสนธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๒๘

เด็กหญิงธรรวรัตน์ หนูพริบตา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๒๙

เด็กชายธวัชชัย ทองกลิน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๓๐
เด็กหญิงธันยรัศมิ

์

สหเรืองไทย
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๓๑

เด็กหญิงธาศิณี คล้ายโต
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๓๒

เด็กชายธิกร ครองสัตย์
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ สังแตง

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๓๔

เด็กชายธิติ ทิมทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๓๕

เด็กชายธีรวัฒน์ คัทเนตร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๓๖

เด็กหญิงธีราพร ชนไพโรจน์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๓๗

เด็กชายธเนศ บุญจิตร
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๓๘

เด็กชายนที พุทธศร
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๓๙

เด็กชายนนทพัทธ์ ภิรมขวัญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๔๐
เด็กชายนพรุจ รัตนะ

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๔๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทิมเขียว
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๔๒

เด็กหญิงนภัสสร แก้วแสง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๔๓

เด็กชายนรพนธ์ หมวกเฟอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๔๔

เด็กชายนวพรรช ปนณรงค์
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๑๔๕

เด็กชายนัทธพงศ์ มนูญญรัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๔๖

เด็กหญิงนันทนา บุญเต็ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๔๗

เด็กชายนันทวัฒน์ พัดไทย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๔๘

เด็กหญิงนิพาดา เจ๊กวงษ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๔๙

เด็กหญิงบัณฑิตา สายคล้าย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๕๐
เด็กชายบุญถึง เดชพงษ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๕๑

เด็กชายปฏิพัทธ์ แสงแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๕๒

เด็กชายปฏิภาณ กันศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๕๓

เด็กชายปฏิภาณ สุขเนียม
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๕๔

เด็กชายปรภัทร บุญนันท์
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๕๕

เด็กชายปรัญชัย เรืองวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๕๖

เด็กหญิงปรายฟา คำพุ่ม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๕๗

เด็กชายปวริศร์ ใจแสน
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๕๘

เด็กชายปญญากร นิมิตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๕๙

เด็กชายปญญาพร อินทร์เหง้า
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๖๐
เด็กชายปณณพร อินทร์เหง้า

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๖๑
เด็กหญิงปทมาภรณ์ อยู่เจริญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๖๒

เด็กหญิงปาริชาติ ปนเพ็ชร
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๖๓

เด็กชายปารเมศ บุญเพ็ญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๖๔

เด็กหญิงปาลิตา พร้อมสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๖๕

เด็กชายปยพนธ์ นาพิจิตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๖๖

เด็กหญิงปยวรรณ ฤทธิคง

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๖๗

เด็กชายปยะ แตงร่ม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๖๘

เด็กหญิงปยะธิดา จิตอามร
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๖๙

เด็กหญิงปยะวรรณ พลทัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๗๐
เด็กชายปุณณพัฒน์ ศรสุรินทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๗๑

เด็กชายปุณณภพ บุญอินทร์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๗๒

เด็กชายผไท จันหอม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๗๓

เด็กชายพงศกร ฉำน้อย
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๗๔

เด็กชายพงศกร ย่นปริว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๗๕

เด็กชายพงศธร ย่นปริว
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๗๖

เด็กชายพงศ์ทวี บุญหลง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๗๗

เด็กชายพงศ์พัทธ์ พรมจักร
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๗๘
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เพ็งพรม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๗๙

เด็กชายพงษ์สิริ เพ็ชรคงเจริญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๑๘๐
เด็กหญิงพรชิตา ทองโฉม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๘๑

เด็กหญิงพรนิสา ไทยทวี
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๘๒

เด็กชายพรรษกร มีวงษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๘๓

เด็กชายพฤฒภณ จันทร์ทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๘๔

เด็กหญิงพลอยชมภู นางคำปกดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๘๕

เด็กชายพศวัติ สกุลมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๘๖

เด็กหญิงพัณณิตา ฟนผา
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๘๗

เด็กหญิงพัณณิตา โพธิทอง

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๘๘

เด็กชายพัลลภ เขียวพุฒ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๘๙

เด็กหญิงพัสวี ศรสุรินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๙๐
เด็กหญิงพิชยา พรมอ่อน

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๙๑

เด็กชายพิชยา มณีธรรม
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๙๒

เด็กหญิงพิชยา มีชัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๙๓

เด็กหญิงพิณทราวดี กลินชืน

่ ่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ ชนไพโรจน์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วปรีชา
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๙๖

เด็กชายพีระพัฒน์ หาเวียง
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๙๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ แซ่เอียะ

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๙๘

เด็กชายภควัต อ่อนสำอาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๑๙๙

เด็กชายภราดร มานะกิจศิริสุทธิ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๐๐
เด็กชายภัทรพล ทองเพชร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๐๑
เด็กหญิงภัทราพร มีภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๐๒
เด็กชายภัทรเวช พุกน้อย

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๐๓
เด็กชายภาคย์ ปรางวิเศษ

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๐๔
เด็กชายภาคิน พระอินทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๐๕
เด็กชายภูผา ริดเต็ม

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๐๖
เด็กหญิงมธุรดา พิชัยทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๐๗
เด็กหญิงมารตรี คงสูน

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๐๘
เด็กหญิงมาริสา ศรสุรินทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๐๙
เด็กชายยศวิน ไพรสันเทียะ

๊

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๑๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ ผลปราชญ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๑๑

เด็กหญิงรจนา ช้อยสูงเนิน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๑๒

เด็กชายรภีภัธท์ รุ่งรังษี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๑๓

เด็กหญิงรมิตา คงจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๑๔

เด็กชายระพีพัทธ การะสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๒๑๕

เด็กชายรัชชานนท์ ชูก้าน
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๑๖

เด็กชายรัชชานนท์ อ่อนสด
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๑๗

เด็กชายฤทธิรุต อิมทอง

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๑๘

เด็กหญิงวนัชพร โลหะเวช
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๑๙

เด็กหญิงวนัสนันท์ สุขภิรมย์
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๒๐
เด็กหญิงวรรณนิษา ชืนผล

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๒๑

เด็กชายวรวุฒิ สิงห์ทรัพย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๒๒

เด็กหญิงวรัญญา ชัยโวหาร
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๒๓

เด็กหญิงวรัญญา พหลยุทธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๒๔

เด็กชายวรากร รอดสการ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๒๕

เด็กชายวราเทพ นิมดิษฐ

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๒๖

เด็กหญิงวริศรา แก้วไพรชัด
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๒๗

เด็กชายวรเมธ เสือนา
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๒๘

เด็กชายวศิน จันทร์สิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๒๙

เด็กหญิงวัชรา คชลี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๓๐
เด็กชายวัศพล ท้วมวิจิตร

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๓๑

เด็กหญิงวิชญาดา สุขแจ่ม
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๓๒

เด็กหญิงวิชุดา แสงพุก
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๓๓

เด็กหญิงศรัณยา จำนงพรม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๓๔

เด็กหญิงศรีสุนันท์ แสนเหมือน

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๓๕

เด็กหญิงศศิวิมล คุ้มวงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๓๖

เด็กหญิงศุทธินี เต่าแหลม
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๓๗

เด็กหญิงศุภนิดา บุตชะลา
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๓๘

เด็กหญิงศุภัสรา รอดบำรุง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๓๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ ศรีเสงียม

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๔๐
เด็กหญิงศุภิสรา สีหา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๔๑

เด็กหญิงสกลสุภา แก้วสว่าง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๔๒

เด็กชายสถาพร พรมรินทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๔๓

เด็กหญิงสรนันท์ มาเทศ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๔๔

เด็กหญิงสรวรรณ วรรณสืบเชือ

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๔๕

เด็กชายสราวุธ สังเทศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๔๖

เด็กชายสหัสวรรษ บุญชืน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๔๗

เด็กชายสิทธินนท์ ชวดหลี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๔๘

เด็กชายสิรภพ อินสวน
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๔๙

เด็กหญิงสิรินดา รุ่มทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๒๕๐
เด็กหญิงสิรีธร ศรีมาก

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๕๑

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

รอดสการ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๕๒

เด็กหญิงสุจิรา แก้วมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๕๓

เด็กหญิงสุชาดา เขียวปน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๕๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิมสุวรรณ์

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๕๕

เด็กชายสุทธิพัฒน์ กมลผัน
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๕๖

เด็กหญิงสุทัตตา เขียวสอาด

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๕๗

เด็กหญิงสุธิดา จิตมะ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๕๘

เด็กชายสุนทร แวงวรรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๕๙

เด็กหญิงสุนิสา อาจนวลลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๖๐
เด็กหญิงสุพรรษา สุนัง

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๖๑

เด็กหญิงสุภัสสร น้อยมะลัง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๖๒

เด็กชายสุรเดช พันกลัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๖๓

เด็กหญิงสุวนัน บุญเกิด
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๖๔

เด็กชายสุวรรณ ทิวันทา
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๖๕

เด็กชายสุเมธ นิลสนธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๖๖

เด็กชายอนุพงษ์ พุกทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๖๗

เด็กชายอนุภัทร สุขพรรณ์
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๖๘

เด็กชายอนุสรณ์ นุ่มสกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๖๙

เด็กชายอภิชาติ กรมบัว
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๗๐
เด็กหญิงอรพินท์ ศรสุรินทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๗๑
เด็กชายอรรษฎาวุฒิ ขุนทองพันธ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๗๒

เด็กหญิงอริชา รักนา
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๗๓

เด็กหญิงอริสรา ครองสัตย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๗๔

เด็กหญิงอรไท ขำตระกูล
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๗๕

เด็กหญิงอลิษา ครองโม่ง
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๗๖

เด็กชายอัครพนธ์ พิมขนิษฐ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๗๗

เด็กชายอัมฤทธิ

์

วงษ์ชาลี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๗๘

เด็กชายอาณาจักร พุกน้อย
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๗๙

เด็กหญิงอาทิตยา กุลชนก
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๘๐
เด็กชายอานนท์ สารขันธ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๘๑

เด็กหญิงอาภัสรา ศรีสวย
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๘๒

เด็กชายอินทัช มณีรัตน์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๘๓

เด็กชายอุชุกร เสกรัมย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๘๔

เด็กหญิงอุไรรัตน์ รักษาเมือง
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๒๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุระศร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๘๖

เด็กหญิงเขมาพร คำหงษา
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๘๗

เด็กชายเจษฎา ทองแท่ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๘๘

เด็กชายเฉลิมวงศ์ ศรีไทย
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๘๙

เด็กหญิงเนตรชนก อ้นเกษ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๙๐
เด็กหญิงเบญจมาศ พงษ์แวง

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๙๑

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แซ่ทอง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๙๒
เด็กหญิงเพชรลัดดา พันโสภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๙๓
เด็กหญิงเพชรไพลิน ทิมทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๙๔

เด็กหญิงเมธาพร โพอ้น
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๙๕

เด็กชายเศรษฐี โลหะเวช
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๙๖

เด็กหญิงเสาวภา โลหะเวช
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๙๗

เด็กหญิงเอมนิกา ประเสริฐผล
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๙๘

เด็กชายโกเลียอาโด้ กาวารีนี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๒๙๙

เด็กชายโชคทวี เหลาอ่อน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๐๐
เด็กหญิงไพรรินทร์ อินทร์เพ็ชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๐๑
เด็กหญิงกมลนัทธ์ คุ้มศิริ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๐๒
เด็กหญิงกรรญกร ศรสุรินทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๐๓
เด็กหญิงกรองทอง ปรางค์ทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๐๔
เด็กชายกฤษณัย ช่วยอุระชน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๐๕
เด็กชายกวินภพ น้อยทา

๐๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๐๖
เด็กชายกษิดิเดช

์

เรืองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๐๗
เด็กหญิงกันยารัตน์ จันทร์อำไพ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๐๘
เด็กหญิงกัลยพัชรา อำมาตย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๐๙
เด็กหญิงกิตติมา คล้ายสมมุติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๑๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วรรณสด
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๑๑

เด็กหญิงกุลวธิดา มีคำสัตย์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๑๒

เด็กหญิงขนิตา กลินผกา

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๑๓

เด็กหญิงขวัญมนัส มงคลวัตร
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๑๔

เด็กหญิงคคนางค์ พรมอ่อน
๒๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๑๕

เด็กหญิงจันทร์จิรา ก้อนแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๑๖

เด็กหญิงจารุณี แก้วพินิจ
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๑๗

เด็กชายจิรพนธ์ อ่องเภา
๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๑๘

เด็กหญิงจิรัศยา ช่วงชัย
๒๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๑๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เพชรทองด้วง
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๓๒๐
เด็กชายฉัตรเฉลิม บุญดล

๑๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๒๑

เด็กหญิงชนนิกานต์ รอดสการ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๒๒

เด็กหญิงชนาพร ถนอมพลกัง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๒๓

เด็กหญิงชนินาถ ชาลี
๐๑/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๒๔

เด็กชายชัยพร สีสวย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๒๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพ็ชรคง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๒๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ใยนวน
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๒๗

เด็กหญิงฑิชามล ศรีเมฆ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๒๘

เด็กหญิงณฐิกา ใจแสน
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๒๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สุขคนธ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๓๐
เด็กหญิงณัฎฐา แถลงกัน

๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๓๑

เด็กหญิงณัฏฐิกา โมงการ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๓๒

เด็กหญิงณัฐชยา ใยอินทร์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๓๓

เด็กหญิงณัฐธกานต์ อำมาตย์
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๓๔

เด็กหญิงณัฐนิชา โลหะเวช
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๓๕

เด็กชายณัฐพล โอภาษี
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๓๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปรางวิเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๓๗

เด็กหญิงณิชกานต์ โลหะเวช

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๓๘

เด็กหญิงณิชา คงเพชรศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๓๙

เด็กหญิงดวงกมล เอียมเนตร

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๔๐
เด็กหญิงทิพปภา แก้วสุขศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๔๑

เด็กหญิงทิพวัลย์ พินสีดา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๔๒

เด็กหญิงทิวานุตร มหึเมือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๔๓

เด็กชายธนกฤต ว่องสาริกิจ
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๔๔

เด็กชายธนพงศ์
เลาหเรืองรองกุล

๑๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๔๕

เด็กชายธนภัทร รัตนเพชร
๑๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๔๖

เด็กชายธราธาร แสงทองทาบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๔๗

เด็กหญิงธราวดี ใจดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๔๘

เด็กหญิงธัญวรัตม์ สุขเกษม
๑๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๔๙

เด็กชายธันวา อินทร์จันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๕๐
เด็กหญิงนภาวัลย์ ฉิมมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๕๑

เด็กหญิงนภาเพ็ญ พุทธรักษา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๕๒

เด็กชายนัทธิภัส วิเศษสี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๕๓

เด็กหญิงนัทมน แสงจำปา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๕๔

เด็กหญิงนิชานาถ ราชนิต
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๓๕๕

เด็กหญิงนิชาพร อ่อนสด
๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๕๖

เด็กหญิงนิชาภัทร กรดเพ็ชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๕๗

เด็กหญิงนิรัชฌา ชิโนเรสโยธิน

๑๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๕๘

เด็กหญิงนุฌากร วรอินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๕๙

เด็กหญิงปชบดี บุณยะตุลานนท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๖๐
เด็กหญิงปนัดดา สายทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๖๑

เด็กหญิงปนัดดา เหลืองอ่อน
๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๖๒

เด็กหญิงปยะวรรณ นุ่มสกุล
๒๕/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๖๓

เด็กหญิงพรนัชชา ตุ่นไว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๖๔ เด็กหญิงพรรณภัทรษา
คารวะวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๖๕

เด็กหญิงพัชรี แสงทอง
๒๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๖๖

เด็กหญิงพิชญา คำหลง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา เหลืองอร่าม

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๖๘

เด็กชายพีรพล แวงอุบล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๖๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ สุขสุม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๗๐
เด็กชายภมรพล ประเสริฐรัตน์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๗๑

เด็กหญิงภัทรวดี บุญจิตร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๗๒

เด็กชายภาทิต อินสุธา
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๗๓

เด็กหญิงภานุมาศ บุญดล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๗๔

เด็กหญิงภูริชญา ผลจันทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๗๕

เด็กชายยศกร พุทธจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๗๖

เด็กชายรณชัย ยาฤทธิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๗๗

เด็กหญิงรติมา โอภาษี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๗๘

เด็กชายรพีภัทร ม้าเทศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๗๙

เด็กชายรวิพล ศรีเมฆ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๘๐
เด็กหญิงรวีวรรณ นุ่มสกุล

๒๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๘๑

เด็กชายรัชพล อิมกุล

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๘๒

เด็กหญิงรัญชนา คำทา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๘๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ ทองเสงียม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๘๔

เด็กชายราชวัฒน์ บำรุงสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๘๕

เด็กชายรามภูมิ นิมอนงค์

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๘๖

เด็กหญิงรุจิรัตน์ พุ่มเจริญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๘๗

เด็กหญิงลลิตา แก้วเอียม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๘๘

เด็กหญิงลักขณา กรรษา
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๘๙

เด็กหญิงวรวรรณ เมืองแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๓๙๐
เด็กหญิงวรัญญา คุ้มวงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๙๑

เด็กหญิงวรัญญา พิมพ์เถือน

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๙๒

เด็กหญิงวรันญา สุดตามัย
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๙๓

เด็กหญิงวรางคณา รอดสการ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๙๔

เด็กหญิงวริศรา ดอนโคตรจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๙๕

เด็กหญิงวริศรา สุขสุม
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๙๖

เด็กหญิงวันวิสา เจริญโสภณ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๙๗

เด็กชายวุฒิชัย อิมสมบัติ

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๙๘

เด็กชายวุฒิภัทร วิทยา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๓๙๙

เด็กชายศราวุธ คชลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๐๐
เด็กหญิงศิรดา

ชาญพิบูลย์เกียรติ ๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๐๑
เด็กหญิงศิริพรรณ สงวนดิษฐ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๐๒
เด็กหญิงศิริรัตน์ จันดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๐๓
เด็กหญิงศิริวิมล มณี

๐๔/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๐๔
เด็กชายศุภกานต์ คล้ายสมมุติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๐๕
เด็กชายศุภชัย ชาวบัวขาว

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๐๖
เด็กหญิงสิรภัทร บุญดล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๐๗
เด็กหญิงสิริกร บุญจิตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๐๘
เด็กชายสิริณัฐ ทวีผล

๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๐๙
เด็กชายสุทธิชัย แซ่ม้า

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๑๐
เด็กหญิงสุธาสินี อ่อนเงิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๑๑

เด็กหญิงสุนันทา ชืนจันทร์

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๑๒

เด็กหญิงสุภัสสร ใจปง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๑๓

เด็กหญิงสุภาวดี โพธิทอง

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๑๔

เด็กหญิงสุวนันท์ จูสิงห์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๑๕

เด็กหญิงสุวิมล มีเทียน
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๑๖

เด็กชายอติชาต พุ่มคง
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๑๗

เด็กชายอภิรักษ์ โอภาษี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๑๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ เทียนเหลือ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๑๙

เด็กหญิงอรกัญญา ตุลาชัย
๒๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๒๐
เด็กหญิงอรทัย ปานเขียว

๒๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๒๑

เด็กหญิงอรนันท์ ศิริเกตุ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๒๒

เด็กหญิงอัญชลี ทาวัน
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๒๓

เด็กชายอัตฐพล พวงสมบัติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๒๔

เด็กชายอาณาจักร ลิวลักษณ์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๔๒๕

เด็กหญิงเกศกนก ศรีสนธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๒๖

เด็กหญิงเขมจิรา นาคสุทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๒๗

เด็กหญิงเขมิกา จาติเสถียร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๒๘

เด็กชายเจษฎา แก้วโต
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๒๙

เด็กชายเชษฐา กรมบัว
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๓๐
เด็กหญิงเนตรชนก จุ้ยโต

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๓๑

เด็กหญิงเบญญา กงไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๓๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ลิมวิไล

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๓๓

เด็กชายเมธา โอภาษี
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๓๔

เด็กชายเมธาพัฒน์ ทวิโรจน์หิรัญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๓๕

เด็กชายเรืองศักดิ

์

เม้าทุ่ง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๓๖

เด็กหญิงไอญาดา เทียงมาก

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๕๙/๘๔๓๗

เด็กหญิงธีรดา สุขเรือง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๕๙/๘๔๓๘

เด็กชายบัณฑิตย์ มีอ่อง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๕๙/๘๔๓๙

เด็กหญิงรัมภา สุวรรณดี
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๕๙/๘๔๔๐
เด็กหญิงอรสา เสาสง่า

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๕๙/๘๔๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ สัจนวน
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๔๒

เด็กชายกรศุทธิ

์

พิมสิม
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๔๓

เด็กชายกล้าณรงค์ ทองแบบ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๔๔

เด็กหญิงกันตณา จันทราช
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๔๕

เด็กหญิงกาญจนา ทองแบบ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๔๖

เด็กชายกิตติพงศ์ สารทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๔๗

เด็กหญิงขนิษฐา บุญประคม
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๔๘

เด็กชายปธานิน ว่องไว
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๔๙

เด็กหญิงปาริฉัตร วงษ์นาค
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๕๐
เด็กหญิงศศิภา ผาดี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๕๑

เด็กชายสุรเกียรติ โม้จันทร์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๕๒

เด็กหญิงเบญจรัตน์ กองสมบัติ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๕๓

เด็กหญิงเยาวภา ชมจันทร์
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๕๔
เด็กหญิงกาญจนาพร ชมคาร

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๕๕

เด็กชายธีรภัทร ข่มอารมณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๕๖

เด็กหญิงนวรัตน์ ผางดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๕๗

เด็กชายศุภวิชญ์ ภูพันดุง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๕๘

เด็กหญิงสาริกา ภานุรักษ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๕๙

เด็กชายสุทิน จันทร์ธรรม
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๔๖๐
เด็กหญิงสุพรรษา โสดา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๖๑

เด็กชายอัษฎาวุฒิ ปลายชัยภูมิ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๖๒

เด็กชายเดชาวัฒน์ สอนสุ่ย
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๖๓

เด็กชายนันทวัตณ์ พิมพ์โล้น
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๖๔

เด็กหญิงปฐมวดี ศักดิตาวงค์

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๖๕

เด็กหญิงมิงกมล

่

พิศวงค์
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๖๖

เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยสีดา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๖๗

เด็กชายกฤษฎา ถินภิรมย์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๖๘

เด็กชายกฤษณะ สายบัว
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๖๙

เด็กหญิงกุลจิรา ดอนศรีลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๗๐
เด็กชายจักรพรรดิ สุขสำราญ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๗๑

เด็กชายจักรพันธ์ เกิดสุวรรณ์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๗๒

เด็กชายจารุวัตน์ พลเดช
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๗๓

เด็กชายจิรพนธ์ จันเทศ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๗๔

เด็กหญิงจุฑามาศ นามไพร
๐๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๗๕

เด็กชายชนะชัย ผิวชัยสงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๗๖

เด็กหญิงชนาภา ทดคำใส

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๗๗

เด็กหญิงชนิภา พรรณมาตร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๗๘

เด็กหญิงชลิดา บัวเชือม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๗๙

เด็กชายชานนท์ พลพงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๘๐
เด็กชายณภัทร รักษ์มณี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๘๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ศรีสอาด
๐๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๘๒

เด็กหญิงณัฐชยา แสงสิทธิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๘๓

เด็กชายณัฐพงษ์ ขามภะลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๘๔

เด็กชายณัฐพงษ์ นามภักดี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ สมสีดา
๑๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๘๖

เด็กชายณัฐพร รักสวนจิตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๘๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กระจ่างคุณ
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๘๘

เด็กหญิงทิพวรรณ การักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๘๙

เด็กหญิงธนพร ปญจรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๙๐
เด็กชายธวัชชัย แพไทยสงค์

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๙๑

เด็กหญิงธัญชนก ศรีพลาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๙๒

เด็กชายธีรพัฒน์ แย้มบุญชู
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๙๓

เด็กชายธีรยุทธ ธรรมอินลาด

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๙๔

เด็กชายธีรเดช สมสีดา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๔๙๕

เด็กชายนนทกร เต็มเปยม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๙๖

เด็กชายนัทพงศ์ หิรัญวรรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๙๗

เด็กชายนันทพงศ์ บุตรศรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๙๘

เด็กหญิงนิดตญา เสนารักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๔๙๙

เด็กหญิงปภัสสร สันตนุด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๐๐
เด็กหญิงปวีณา ชิณวงษา

๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๐๑
เด็กหญิงปวีณา ผดุงโชค

๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๐๒
เด็กหญิงปาริชาติ บุญมี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๐๓
เด็กชายปงปอง แสงสว่าง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๐๔
เด็กหญิงพรรณวษา เลิกนอก

๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๐๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ สำรวมจิต

๒๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๐๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี เกรงสำโรง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๐๗
เด็กชายพิภัทร เนืองสมธิ

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๐๘
เด็กชายพีรพรัช หย่างถึง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๐๙
เด็กชายพีรพัฒน์ นาคนทรง

๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๑๐
เด็กชายภานุพงศ์ คงนำ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๑๑

เด็กหญิงมณฑิตา อุทธิยา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๑๒

เด็กหญิงมินตรา เรืองสุรัตน์
๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๑๓

เด็กชายรังสรรค์ เถือนศรี

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๑๔

เด็กหญิงวรรณิสา เสนารักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๑๕

เด็กชายวราศัย พรมราช
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๑๖

เด็กชายวรเมธ เทศสีหา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๑๗

เด็กหญิงวิภารัตน์ นิลบรรพต
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๑๘

เด็กหญิงวิภาวี สาเขตการณ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๑๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ นวะศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๒๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ แก้วสา

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๒๑

เด็กชายวีรยุทธ แพไทยสงค์
๓๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๒๒

เด็กชายวีระวัฒน์ สิงห์ทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๒๓

เด็กชายวุฒิชัย แสนเหล่าคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๒๔

เด็กหญิงศศินภา ลันทูล
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๒๕

เด็กหญิงสิริกร น้อยเชียงคุณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๒๖

เด็กหญิงสุจิตรา แควชัยภูมิ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๒๗

เด็กหญิงสุนิสา ทวีพร
๑๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๒๘

เด็กชายอนิวัตติ

์

สีหะ
๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๒๙

เด็กชายอนุพร คำเพย
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๕๓๐
เด็กชายอัครวินท์ อุดมพืช

๐๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๓๑

เด็กหญิงอารียา รัตนวงค์
๑๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๓๒ เด็กหญิงอิมฑิราวรรณ
พงษ์ประยูร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๓๓

เด็กชายเกรียงไกร ขุนคำ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๓๔

เด็กหญิงเกษสุดา ธิมาศ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๓๕

เด็กชายเชษฐวุฒิ พ่อค้าช้าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๓๖

เด็กชายเพทาย มีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๓๗

เด็กชายเศรษฐพงษ์ นนยะโส
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๓๘

เด็กชายโชคชัย สายทะนู
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๓๙

เด็กหญิงชลิตา อินทร์ตา

๑๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๔๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตุ้มมี

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๔๑

เด็กชายณัฐพันธุ์ รัตนสงคราม
๐๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๔๒

เด็กหญิงณิชาภัทร มูลจันทา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๔๓

เด็กหญิงดารณี ไทยทวี
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๔๔

เด็กหญิงทัศดาว ปลืมบุญ

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๔๕

เด็กชายธันยพงศ์ ศรีชมภู
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๔๖

เด็กชายนภดล ภิรมย์ชม
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๔๗

เด็กหญิงนลัทพร ขันแข็ง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๔๘

เด็กหญิงนำฝน ไชยถัง
๐๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๔๙

เด็กชายบดินทร์ พิมจอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๕๐
เด็กหญิงบุณยานุช เขตนอก

๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๕๑

เด็กชายพุทธพงษ์ อินทร์อุดม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๕๒

เด็กหญิงศิริพร กันยา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๕๓

เด็กชายศุภกานต์ อินทะเนตร
๐๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๕๔

เด็กหญิงสุพัตรา เลียบทวี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๕๕

เด็กหญิงอรวี ศรีลุนทา
๒๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ลำมนา
๐๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๕๗

เด็กชายนันทพงศ์ แสงสว่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๕๘

เด็กชายมณเฑียร ชินจักร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๕๙

เด็กชายวรชัย ประ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๖๐
เด็กหญิงวรัญญา วิลาจันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา มาระปะทิ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๖๒

เด็กหญิงอรสา มาระปะทิ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๖๓

เด็กชายไชยวัฒน์ ปุราตะโน
๒๒/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๕๙/๘๕๖๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร แย้มกลิน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๕๖๕

เด็กหญิงฐิติพร สิมากร
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๖๖

เด็กชายนิภาส แปงนวลดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๖๗

เด็กหญิงปรียานุช มะนัดไธสง
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๖๘

เด็กชายพุฒินันท์ พรมพิทักษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๖๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ ยามโห้
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๗๐
เด็กหญิงวันใส พิมจำลอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๗๑

เด็กหญิงสุนิสา บุพเพ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๗๒

เด็กหญิงอาทิตยา ต่วนชเอม
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๗๓

เด็กหญิงโชษิตา โกจันทึก
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๗๔

เด็กหญิงโยษิตา ศรีสงคราม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๗๕

เด็กชายกฤษฎิ

์

ธูปบูชา

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทรวิรุช

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๗๗

เด็กชายจุลจักร ทิพพิชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๗๘

เด็กหญิงตรีทิพย์ ยอดคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๗๙

เด็กชายธนากร ดาหาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๘๐
เด็กหญิงนิชดา ดาชัย

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๘๑

เด็กหญิงนำฝน ธูปนำคำ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๘๒

เด็กหญิงพรทิพย์ บุญจันทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๘๓

เด็กชายพาทิศ พรหมชาติ
๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๘๔

เด็กชายภาคภูมิ หนุ่มทองคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๘๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

อุ่นชืน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๘๖

เด็กหญิงอสมาภรณ์ จันทร์แดง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๘๗

เด็กชายอานนท์ นนทะโคตร
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๘๘

เด็กชายกันตณ เสนะจำนงค์
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๘๙

เด็กหญิงกิตติพร ปานมุณี
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๙๐
เด็กชายจิรายุ บุญยะกา

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๙๑

เด็กชายฐิติพงศ์ แจ้งเจน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๙๒

เด็กชายนพรัตน์ บุญทด
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๙๓

เด็กชายปฏิภาณ ยอดดี
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๙๔

เด็กชายปยะพงษ์ รุ่งโรจน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๙๕

เด็กชายพลวัฒน์ ไอทา
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๙๖

เด็กหญิงพิกุลทอง เปงเตจ๊ะ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๙๗

เด็กชายวราดล ปานทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๙๘

เด็กชายศรายุทธ ไล้ทองคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๕๙๙

เด็กหญิงสุมาพร ลอเจริญ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๖๐๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ชูเฉลิม
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๖๐๑
เด็กชายเสกสรรค์ เผือกนาค

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๖๐๒
เด็กหญิงดลพร มูลเสนา

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๖๐๓
เด็กชายทศพล คนขำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๖๐๔
เด็กหญิงนันธิชา เต่าทอง

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๖๐๕
เด็กหญิงนีราพรรณ สระขุนทด

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๖๐๖
เด็กหญิงนีราภา สระขุนทด

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๖๐๗
เด็กหญิงวิริยา ราชวัฎร์

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๖๐๘
เด็กหญิงอัญชลี มีสกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร วัดคลองไทร  

นว ๓๔๕๙/๘๖๐๙
เด็กชายกชกรณ์ สาโรจน์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๑๐
เด็กหญิงกรวรรณ ขันกสิกรรม

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๑๑

เด็กหญิงกฤติยา กลินเอียม

่ ่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๑๒

เด็กชายกานน เอียมโต

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๑๓

เด็กหญิงกิตติยา กันยาทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๑๔

เด็กชายฐิติพงษ์ จีนบางช้าง
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๑๕

เด็กหญิงณัฎฐนิฐ พวงจีน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา กุศลส่ง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๑๗

เด็กหญิงณัฐนิชา คำพงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สาโรจน์
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๑๙

เด็กชายธนภูมิ ประสงค์ดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๒๐
เด็กหญิงนุชฎาภรณ์ บึงราษฎร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๒๑

เด็กชายปรัชญา แก่นทิพย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๒๒

เด็กหญิงปยธิดา หวานทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๒๓

เด็กชายพงศภัค ขุนนางจ่า
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๒๔

เด็กหญิงพัชราภา โพธิอ่อง

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๒๕

เด็กหญิงพิมพ์รำไพ มีชาวนา
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๒๖

เด็กชายภาณุพงศ์ สรงภู่
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๒๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ วุฒิไกร
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๒๘

เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์ สืบมี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๒๙

เด็กชายวัชรพงษ์ เนตรมณี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๓๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ ศักดิดี

์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๓๑

เด็กชายศิวกร พลายสูงเนิน
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๓๒

เด็กชายศุภกิตต์ ปานพรม
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๓๓

เด็กหญิงสลิษา กิงพิกุล

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๓๔

เด็กหญิงส่องนภา โพธิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๖๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เชือนุ่น

้

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๓๖

เด็กชายอลงกรณ์ พันตะคุ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๓๗

เด็กหญิงอารีรัตน์ เกษทวี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๓๘
เด็กหญิงเบญญทิพย์ บุกบุญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๓๙

เด็กชายไกรวิชญ์ กุลพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๔๐
เด็กชายไชยวัฒน์ คำพันธ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๔๑

เด็กหญิงกมลพรรณ เทือกกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๔๒

เด็กชายกันตพงศ์ พรมแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๔๓

เด็กชายจิรวัตร์ จำปาทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๔๔

เด็กชายชัยวัฒน์ พุกมาก
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๔๕

เด็กหญิงชุติมา คำภาศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๔๖

เด็กหญิงฑิฆัมพร แจ้งใบ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๔๗

เด็กชายธนธรณ์ อยู่มัน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๔๘

เด็กชายธนภูมิ ทะใจ
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๔๙

เด็กชายธรรมสรณ์ วีระสอน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๕๐
เด็กชายธีรภัทร พุกแดง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๕๑

เด็กชายธีรภัทร์ แอบจันทึก
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๕๒

เด็กหญิงนงนภัส บุญยงค์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๕๓

เด็กหญิงนิตญา โชติพรม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๕๔

เด็กชายนิติชัย เหล่าทา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๕๕

เด็กชายนิราภพ วัชราทิตย์ชลกุล
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๕๖

เด็กชายพลวัต วงค์คำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๕๗

เด็กหญิงพิไลวรรณ ย่อมกระโทก
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๕๘

เด็กชายพีรดนย์ อินทร์ขาว
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๕๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำภาศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ บุญนวน

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๖๑

เด็กชายภูริพัทธ์ ดิษฐเจริญ
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๖๒

เด็กชายมินทาดา พุกแดง
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๖๓

เด็กชายรัฐภูมิ เขียวอยู่
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๖๔

เด็กหญิงรัตชนา แพรพยัพ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๖๕

เด็กชายรามณรงค์ คงเพชรศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๖๖

เด็กหญิงวรนุช มาตา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๖๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ เชือดี

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๖๘

เด็กหญิงศศิทร บุษดี
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๖๙

เด็กชายศุภกร แก้วจุฬา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๘ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๖๗๐
เด็กชายสมรัก ลีนาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๗๑

เด็กชายสาธิต มันทุกะ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๗๒

เด็กหญิงสายรุ้ง เนตรวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๗๓

เด็กชายสุทธิพงศ์ พระนำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๗๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นินเกษม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๗๕

เด็กชายอภิรักษ์ ถินสำอางค์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๗๖

เด็กหญิงอรดี ลำจุมจัง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๗๗
เด็กหญิงอาทิตย์ติยา อุ่นเพ็ง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๗๘

เด็กหญิงเนชิตา แก้วบัวดี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๗๙

เด็กหญิงเนตรดาว จะรอดรัมย์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๘๐
เด็กหญิงเพชรรัตน์ คำบุญมี

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๘๑

เด็กชายไชยภัทร แก้วอ้าย
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๘๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

อุทุมพร
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๘๓

เด็กหญิงจันจิรา วงค์ละคร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๘๔

เด็กชายจุลจักร เนตรทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๘๕

เด็กหญิงชนม์นิภา สายสุพรรณ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๘๖

เด็กหญิงชลธิชา สอาดรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๘๗

เด็กหญิงชลิดา ผู้ภักดี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๘๘

เด็กชายชัยวัตร์ บำรุงศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ วันลี
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ วาที

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๙๑

เด็กชายทนงศักดิ

์

ชาลีกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๙๒

เด็กชายทะนงศักดิ

์

สิริแสน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๙๓

เด็กหญิงนพรัตน์ ดีสตา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๙๔

เด็กหญิงนภาพร อมรพงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๙๕

เด็กชายปยพงษ์ จันทวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๙๖

เด็กชายปยะ มากมูล
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๙๗

เด็กชายภูริวัจน์ แซ่โง้ว
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๙๘

เด็กชายภูเบษ แก้วตระกูล
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๖๙๙

เด็กหญิงวรรณิสา ธุระมานย์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๐๐
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คุ้มดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๐๑
เด็กชายสนันตน์ วงค์ละคร

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๐๒
เด็กหญิงสุนิษา ม่วงลาย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๐๓
เด็กชายอนุชา ภูยาลี

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๐๔
เด็กหญิงจีราพร ทูลทองแดง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๗๐๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ คำดีวัน

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๐๖
เด็กชายดุลยพล ปาละโค

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๐๗
เด็กชายดุลยวัต ปาละโค

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๐๘
เด็กชายธนดล นากระโทก

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๐๙
เด็กหญิงนภาพร คำมะสอน

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๑๐
เด็กหญิงนิชดา ทิวแพ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๑๑

เด็กชายนิธิมา นุ่มพินิจ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๑๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ทรัพย์นาค
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๑๓

เด็กชายพรมมินทร์ บุษดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๑๔

เด็กชายพัฒนาศักดิ

์

โยธาภักดี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วนำเชือ

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๑๖

เด็กชายยุทธศักดิ

์

อ่อนสี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๑๗

เด็กหญิงรัตติกาล เข็มดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๑๘

เด็กชายวรกาณต์ เกศเต็ง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๑๙

เด็กชายสมยศ บารมี
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๒๐
เด็กหญิงสุธิดา กองสุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๒๑

เด็กหญิงสุธิดา สิงห์สองคอน
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๒๒

เด็กชายสุภกิจ วุ่นกลัด
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๒๓

เด็กหญิงสุภนิดา บุญชู

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๒๔

เด็กชายอนุภัทร หาญสุด
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๒๕

เด็กชายอนุวัฒน์ ขันลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ ตุ้มคำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๒๗

เด็กหญิงอัณศยา นุชสุ่ม
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๒๘

เด็กชายเจตนิพัทธ์ วิเศษวุฒิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๒๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ เนียมจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๓๐
เด็กชายเมธี เก่งเกษกิจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๓๑

เด็กชายจีระพัฒน์ กุหลาบศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๓๒

เด็กชายธนพล พิลึก
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๓๓

เด็กหญิงธันยา แจ้งสันต์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๓๔

เด็กชายนรพนธ์ วีระสอน
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๓๕

เด็กชายปราโมทย์ บุญสายมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๓๖

เด็กชายภาณุเดช พรมมา
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๓๗

เด็กหญิงวรรณนา เกตุเกสี

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๓๘

เด็กชายวรากร คำมะสอน
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๓๙

เด็กชายศิรวิทย์ มิตรมาก
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๗๔๐
เด็กชายศุภกันต์ แซ่อึง

๊

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๔๑

เด็กชายสิทธิโชค รักบุญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๔๒

เด็กชายสุทิวัส พระเกตุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๔๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ตาพันธ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๔๔

เด็กชายดนุสรณ์ ยนตศาสตร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๔๕

เด็กชายธีรพล เหมกลาง
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๔๖

เด็กหญิงนภาพร ศิริเวช
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๔๗

เด็กหญิงมลิวัลย์ ยะเสน
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๔๘

เด็กหญิงยุพิน พิลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๔๙

เด็กชายกันต์ ขอบบัวคลี

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๕๐
เด็กชายนพดล พัดสร

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๕๑

เด็กหญิงนันท์นลิน สังข์ยัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๕๒

เด็กชายพชรพล อ่อนละมูล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๕๓

เด็กหญิงพีรยา หล่ายสกุล
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๕๔

เด็กชายภูริภัทร แก้วมา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๕๕

เด็กชายราเมนทร์ บทเรศ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๕๖

เด็กชายวัลลพ โพธิอ่อง

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๕๗

เด็กชายวัศพล สารี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๕๘

เด็กหญิงศิรประภา ทับทิมศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๕๙

เด็กหญิงศิริพร พวงแก้ว

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๖๐
เด็กหญิงสิรินทรา ขันเหล็ก

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๖๑

เด็กหญิงสุพรรษา พรมพิทักษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๖๒

เด็กหญิงสุรีย์นิภา สุขสกุล
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๖๓

เด็กชายอภิชาติ อินสระ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๖๔

เด็กชายตะวัน แหวนเงิน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๖๕

เด็กชายภูผา เพิมตระกูล

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๖๖

เด็กชายศรัณยู พรมพิทักษ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๖๗

เด็กชายมงคลชัย พุ่มพวง
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๖๘

เด็กหญิงอินธิรา วงษ์ซอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๖๙

เด็กหญิงกรวิภา จันทร์มาลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๗๐
เด็กชายกฤษณชัย สรสวรรค์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๗๑

เด็กชายกฤษณะ คำดีวัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๗๒

เด็กชายกันตภณ สุขโข
๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๗๓

เด็กชายกิตติชัย ศรีพูล
๒๗/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๗๔

เด็กหญิงจตุพร ทัพพลัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๗๗๕

เด็กหญิงจิรานันท์ คำดีวัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๗๖

เด็กหญิงชุตินันท์ สืบมี
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมกุล
๒๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๗๘

เด็กหญิงปรียาภัทร จันทแสน
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๗๙

เด็กหญิงพรศิริ ตาไว
๑๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๘๐
เด็กชายพลากร สังข์ธูป

๑๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๘๑

เด็กชายวิชัย ก้านสันเทียะ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๘๒

เด็กชายวิภพ เขม้นดี
๐๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๘๓

เด็กหญิงศรีไพร ทาสี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๘๔

เด็กชายสุเทพ มูลพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๘๕

เด็กชายอฐิพงษ์ ภูวงษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๘๖

เด็กชายอนุสรณ์ สมบูรณ์ทวีโชค
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๘๗

เด็กชายอานนท์ ศรีลาดเลา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๘๘

เด็กหญิงเจนจิรา บุญรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๘๙

เด็กชายเดชาพล คงหล้า
๒๘/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๙๐
เด็กหญิงงามวิภา ดงงาม

๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๙๑

เด็กหญิงณัฐวรรณ บุญตา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ บุญญานุเคราะห์
๒๑/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๙๓

เด็กชายเมืองวิทย์ คำดีวัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๙๔

เด็กหญิงวิภา ภูนุพา
๑๑/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๙๕

เด็กหญิงจามรี โคชขึง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอน วัดพระนอน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๙๖

เด็กหญิงชาลิสา ศิริใย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอน วัดพระนอน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๙๗

เด็กหญิงณัฐฐาพร มีแก้ว
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอน วัดพระนอน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๙๘

เด็กชายธีรภัทร เจียมตน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอน วัดพระนอน  

นว ๓๔๕๙/๘๗๙๙

เด็กหญิงนภัสสร ทรัพย์ขำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอน วัดพระนอน  

นว ๓๔๕๙/๘๘๐๐
เด็กหญิงวันวิสา ยิมเอม

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพระนอน วัดพระนอน  

นว ๓๔๕๙/๘๘๐๑
เด็กหญิงสุภาวดี เพชรนาวาส

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอน วัดพระนอน  

นว ๓๔๕๙/๘๘๐๒
เด็กหญิงปยธิดา เทศพรหม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอน วัดพระนอน  

นว ๓๔๕๙/๘๘๐๓
เด็กหญิงวิลาลักษณ์ บริบูรณ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอน วัดพระนอน  

นว ๓๔๕๙/๘๘๐๔
เด็กหญิงสุนิสา บัวลอย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพระนอน วัดพระนอน  

นว ๓๔๕๙/๘๘๐๕
เด็กชายเดชะวัด เจริญเสม

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพระนอน วัดพระนอน  

นว ๓๔๕๙/๘๘๐๖
เด็กหญิงอภัสสร ยาวิเศษ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขากะลา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๐๗
เด็กหญิงกมลชนก สุตันศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๐๘
เด็กชายกรรชัย แสงสินไชย

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๐๙
เด็กหญิงกรรณิกา เทพณรงค์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๘๑๐
เด็กหญิงกันตนา จันทร์ฉำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๑๑

เด็กชายกันตินันท์ สันติเพ็ชร
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๑๒

เด็กชายจีรดล งามดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๑๓

เด็กชายดิลก เชิดชู
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๑๔

เด็กหญิงธนวรรณ คุ้ยสุพรรณ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๑๕

เด็กชายธนาวุฒิ เผือนทิม

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๑๖

เด็กชายพงษ์ศิริ บุญสวน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๑๗
เด็กหญิงพลอยไพลิน สิงห์เถือน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๑๘

เด็กชายพัฒนะ เย็นสนิท
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๑๙

เด็กชายภานุวัฒน์ เทียนจันทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๒๐
เด็กหญิงวรรณิศา มงคลไซ

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๒๑

เด็กหญิงอทิตยา บัวชู
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๒๒

เด็กชายอัครินทร์ แพนไธสง
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๒๓

เด็กชายเจษฎา สุขเอม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๒๔

เด็กหญิงเนตรชนก อ่อนมี
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๒๕

เด็กหญิงใบเตย กลินจำปา

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๒๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย เหลืองวิเศษ
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๒๗

เด็กหญิงคนึง เฉยเกิด
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๒๘

เด็กหญิงฉัตรชนก พ่วงนาค
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๒๙

เด็กชายชลรธี เชยรส
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๓๐
เด็กชายทรงวุฒิ สุขหิรัญ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๓๑

เด็กชายธีรภัทร ประจัน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๓๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ กุหลาบ
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๓๓

เด็กหญิงปราวีณา เผือกกล่อม
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๓๔

เด็กชายพัชรพล สุปะทะ

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๓๕

เด็กชายพัณณกร แว่นศิลา
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๓๖

เด็กหญิงพิมพ์กานต์ บุญเกตุ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๓๗

เด็กหญิงพิไลวรรณ สุดระกำ
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๓๘

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงนาค
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๓๙

เด็กชายมนินธร เรืองคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๔๐
เด็กชายวีรภัทร ขวัญทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๔๑

เด็กหญิงศศิ ชัยประภา
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๔๒

เด็กชายศศิธร กรุมุติ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๔๓

เด็กหญิงศิริกัญญา โตชมบุญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๔๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ เจริญศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕๓ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๘๔๕

เด็กหญิงสมิตา ศรีพูล
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๔๖

เด็กชายสิทธิโชค ใจคุ้ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๔๗

เด็กชายสุพจน์ นาคพ่วง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๔๘

เด็กชายอติชาต ตรงธิ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๔๙

เด็กหญิงอภัสรา โหมดอำไพ
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๕๐
เด็กหญิงอรษา ชัยอำนาจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๕๑

เด็กชายเนติพงษ์ สุดใจ
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๕๒

เด็กหญิงโบนัส เอียมน้อย

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๕๓

เด็กหญิงกุลนรี ลีสกุล

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๕๔

เด็กชายจักรกฤษ เขียวสด
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๕๕

เด็กชายทวีศักดิ

์

เนียมทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๕๖

เด็กชายธันวา ลำเลิศบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๕๗

เด็กหญิงธิติมา บัวสัมฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๕๘

เด็กหญิงนภัสสร หอมขจร
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๕๙

เด็กหญิงนันท์นภัส แย้มกลิน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๖๐
เด็กชายนิคม ปรีชา

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๖๑

เด็กหญิงประภัสสร เหมือนศรี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๖๒

เด็กชายพงศ์เพชร ลีสกุล

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๖๓

เด็กหญิงพิยะดา พันธุวงศ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๖๔

เด็กหญิงวาสนา รัตนอาภรณ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๖๕

เด็กหญิงสุภัค พวงเงิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๖๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ แก้วหนู
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๖๗

เด็กชายเชิดพงษ์ จันทร์สนวน
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๖๘

นางสาวดวงกมล มาโชติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๖๙

นายธีรพัฒน์ บุญคง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๗๐
นายวสิษฐ์พล คลังสิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๗๑

นางสาวศรินนา ปองปอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๗๒

นางสาวสิดาพร ศรีทรัพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๗๓

นายเรืองศักดิ

์

เนียมหุ่น
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๗๔

นางสาวกชพร เนียมนัด
๐๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๗๕

นางสาวกันต์กมล ปสเกตุ
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๗๖

นางสาวจินตนา ศรีภิรมย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๗๗

นางสาวฐานิดา ทับทิมเพชร
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๗๘

นายธีรภัทร พานบุญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๗๙

นายนรภัทร แสงฉวี
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕๔ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๘๘๐
นางสาวนุชรี เพ็ญหนู

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๘๑

นายปวินท์ สาชู
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๘๒

นายมนตรี กาลพรมมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๘๓

นางสาววรัตถ์ บัวชู
๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๘๔

นางสาววาสนา แช่มเปรม
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๘๕

นางสาวศศิวิมล ทับทิมทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๘๖

นายศักดิสิทธิ

์ ์

กลินจำปา

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๘๗

นางสาวศิริยาภรณ์ เงินบริสุทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๘๘

นางสาวสิริรักษ์ อินทรักษา
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๘๙

นางสาวหนึงฤทัย

่

พันธุ์วิเชียร
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๙๐
นางสาวกมลวรรณ แฟรี

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๙๑

นางสาวกาญจนา พาพิมพ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๙๒

นายชัยยดล สนเผือก
๒๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๙๓

นางสาวณฐวรรณ ลักษณ์สุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๙๔

นางสาวณัฐวรรณ ภักดิศิลป

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๙๕

นายธนวัฒน์ เขียวสด
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๙๖

นายนิติชัย แย้มจันทร์ฉาย

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๙๗

นางสาวนิศารัตน์ ตาลอ่อน
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๙๘

นางสาวพรทิพย์ แข่งธัญญการณ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๘๙๙

นางสาวพรเพชร กลัดนุ่ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๐๐
นายพิสุทธิ

์

ขำประเสริฐ
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๐๑
นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง

๑๖/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๐๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไชโย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๐๓
เด็กชายขวัญชัย ขันทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๐๔
เด็กหญิงชาลิสา เรืองอร่าม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๐๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

ธานีกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๐๖
เด็กหญิงนลิตา กล่อมเกลา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๐๗
เด็กชายปญญพนต์ อินทร์คำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๐๘
เด็กหญิงลีลาวดี จิตรชนะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๐๙
เด็กชายศุภกฤต บุญอุ่น

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๑๐
เด็กหญิงสุธิมา โทนมี

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๑๑

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

ภู่แพ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๑๒

เด็กชายเอกนรินทร์ ขลิบทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๑๓

เด็กชายจีรศักดิ

์

จำปาคง
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๑๔

เด็กชายชญานิน กรุมุติ
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕๕ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๙๑๕

เด็กชายชัยวัฒน์ ภู่แพร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๑๖

เด็กหญิงวิกานดา ปนบาง
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๑๗

เด็กชายวุฒทินันธ์ ภู่จรูญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๑๘

เด็กชายศักดา บุญชู
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๑๙

เด็กชายสุดทีรัก

่

เพียตะขบ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๒๐
เด็กหญิงสุรีย์วรรณ ทรงคำเรือง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๒๑

เด็กชายอภิวัฒน์ วงษ์สี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๒๒

เด็กหญิงอลิชา เพ็ชรศรี
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๒๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๒๔

เด็กชายเอกรินทร์ อินทร์ศักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๕๙/๘๙๒๕

เด็กหญิงจันทร์มณี ขวัญใจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๒๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ ศรีทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๒๗

เด็กหญิงพิชญ์กวิน ปนชูศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๒๘

เด็กชายอนุรักข์ สมศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๒๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทับทิมเพ็ชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๓๐
เด็กหญิงอุบลรัตน์ ภูษา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๓๑

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เหล็กเพ็ชร

๒๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๓๒

เด็กชายจิรายุ ด้วงไร
๑๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๓๓

เด็กชายนนทชา หอมดวง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๓๔

เด็กชายรพีภัทร ฉายสุวรรณ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๓๕

เด็กหญิงรุจจิรา กาญจนกำยาน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๓๖

เด็กหญิงวนัชกร จงเจริญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๓๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ ธงชัย
๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๓๘

เด็กชายอภิชาติ แย้มจันทร์ฉาย
๐๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๓๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทา
๐๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ)

์

วัดศรีมงคล  

นว ๓๔๕๙/๘๙๔๐
เด็กชายชุติพนธ์ มิงวงศ์ยาง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๔๑

เด็กชายณัฐนนท์ กุลมาลา
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๔๒

เด็กชายณัฐวัตร จอมคำสิงห์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๔๓

เด็กชายธีรชัย เถือนเหลือ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๔๔

เด็กชายธีรภัทร ชัยโคตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๔๕

เด็กชายบุษกล ทองคล้าย

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๔๖

เด็กชายปวริศ โตลำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๔๗

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญเหลือ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๔๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สีสา
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๔๙

เด็กหญิงภาวิตา วันสว่าง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕๖ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๙๕๐
เด็กหญิงรุ่งฟา คำโสภา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๕๑

เด็กชายวีรภาพ ปอมปกษา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๕๒

เด็กชายศักดิพล

์

ขันธวิชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๕๓

เด็กหญิงสิรินาถ เรืองรุ่ง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๕๔

เด็กชายจักรรินทร์ พันธุ์จันทร์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๕๕

เด็กชายกฤษฎา บุญจง
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๕๖

เด็กชายปฏิภาณ เปรมสำราญ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๕๗

เด็กชายธนบัตร พุฒตาล
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๕๙/๘๙๕๘

เด็กหญิงชนม์นิภา สีใส
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๕๙

เด็กหญิงชัญญา เพ็ชรรินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๖๐
เด็กหญิงบุญสิตา โตแฉ่ง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๖๑

เด็กหญิงยลรดี กอชารี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๖๒

เด็กหญิงสุชัญญา ฤทธิบำรุง

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๖๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ แพงวงค์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๖๔

เด็กหญิงกรรณิกา นาวาพนม
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ดวงประทุม

๑๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๖๖

เด็กหญิงกิตติธร คำหาญ
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๖๗

เด็กหญิงขวัญกมล ตลับทอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๖๘

เด็กชายคเณศ จารุวิภา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๖๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ พรมเจริญ
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๗๐
เด็กหญิงจันทนา เออ้วน

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๗๑

เด็กชายจิราวัฒน์ เงินกลม

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๗๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ลำหัสแสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๗๓

เด็กหญิงฉวีวรรณ สารี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๗๔

เด็กหญิงชัญญานุช คอยขุนทด
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๗๕

เด็กชายชัยชนะ เดชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๗๖

เด็กหญิงชิดชนก รังสะอินทร์
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๗๗

เด็กหญิงฐิตาภา มนตรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๗๘

เด็กหญิงณัฐกฤษตา พันบุญ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๗๙

เด็กชายณัฐพงศ์ แสนทรัพย์
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๘๐
เด็กหญิงณัฐภรณ์ แพเล็ก

๐๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ อำมฤต
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๘๒

เด็กหญิงดาลัดฌลา ปล้องทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๘๓

เด็กชายถิรวัฒน์ โพธิประสาร

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๘๔

เด็กชายทักษิณ วัฒนุยาน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕๗ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๘๙๘๕

เด็กชายธนรัตน์ มีสมบัติ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๘๖

เด็กชายธนายุทธ เงินกลม
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๘๗

เด็กชายธนโชติ อำมฤต
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๘๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เกตุคำภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๘๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสนสิงห์
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๙๐
เด็กหญิงนงลักษณ์ ล่องลอย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๙๑

เด็กชายนภพล กบิลพัสดุ์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๙๒

เด็กชายนฤนาท สังจังวาง
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๙๓

เด็กหญิงนฤมล บุญลา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๙๔

เด็กหญิงนลินนิภา พรสิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๙๕

เด็กหญิงนันทรัตน์ ปญญาเฉียบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๙๖

เด็กหญิงนุจรี ศรีสุธรรม
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๙๗
เด็กชายปฐวีกาญจน์ หมุ่นตัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๙๘

เด็กหญิงปณฑารีย์ ชินพงสานนท์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๘๙๙๙

เด็กชายพงศพัศ ปานกีบ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๐๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ห้วยดอกหอม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๐๑
เด็กหญิงพรพิมล โสภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๐๒
เด็กชายพลวัต พละโท

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๐๓
เด็กชายพันธกานต์ ผดุงกลิน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๐๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ มะนาวหวาน

๒๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๐๕
เด็กหญิงมณีวรรณ นกลอย

๑๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๐๖
เด็กหญิงมณีเนตร กลันฉาย

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๐๗
เด็กหญิงมนต์นภา สาลีนนท์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๐๘
เด็กชายยศพนธ์ หันรี

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๐๙
เด็กชายยุทธพิชัย เฉือยฉำ

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ บุตรรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๑๑
เด็กหญิงลักษิกา เอียมพงษ์

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๑๒
เด็กชายวสันต์ ธนะศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๑๓
เด็กชายวิษณุ พงษ์วิจิตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๑๔
เด็กชายศราวุธ แก้วทา

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๑๕
เด็กหญิงสิริรัตน์ ศุภะนาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๑๖
เด็กหญิงสุชาดา อักษรศิลป

๑๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๑๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๑๘
เด็กชายสุทัศน์ ยศสถิตย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๑๙
เด็กหญิงสุธินี แก้วจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕๘ / ๒๖๔

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๙๐๒๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

เดชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๒๑
เด็กหญิงหงษ์หยก เพศแพง

๑๙/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๒๒
เด็กชายหิรัญ ฟองงาม

๒๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๒๓
เด็กชายอนุชา เรืองโรจน์แข

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๒๔
เด็กชายอภิวัฒน์ รามศร

๒๘/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๒๕
เด็กหญิงอริสา สวนทับทิม

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๒๖
เด็กหญิงอาลิษา สมพรสา

๐๑/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๒๗
เด็กชายเกรียงไกร เทพไทยขาว

๑๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๒๘
เด็กชายเกียรติพงศ์ หมอนทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๒๙
เด็กชายเฉลิมวงศ์ แสงงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๓๐
เด็กหญิงเปรมยุดา ห่วงญาติ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๓๑
เด็กชายโกศล สุขสิทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๓๒
เด็กชายจิระวัฒน์ ยมด้วง

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๓๓
เด็กชายดนุสรณ์ หล้าสุด

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๓๔
เด็กชายดุลยวัต ชาวดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๓๕
เด็กชายธนกฤต บุกบุญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๓๖
เด็กชายผาคง พงษ์วิจิตร

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๓๗
เด็กชายวัชรินทร์ นิลกระจ่าง

๒๓/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๓๘
เด็กชายศิรวิทย์ ธงลอย

๒๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๓๙
เด็กชายอานนท์ แก้วชืน

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๔๐
เด็กชายเดชาชาญ เงินกลม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๔๑
เด็กหญิงจันทร์จิรา มาลัยพวง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๔๒
เด็กชายทศพร อุโคตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๔๓
เด็กชายนภดล วิเศษรัตน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๔๔
เด็กชายพงศ์พัฒน์ พงษ์จีน

๑๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๔๕
เด็กชายศตวรรษ มีมาก

๐๓/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๔๖
เด็กชายศักดินนท์ จุดฑามาศ

๐๔/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๔๗
เด็กชายสมชาย ปานกีบ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๔๘
เด็กชายอภิศักดิ

์

แสนรัก
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๔๙
เด็กชายเรวัตน์ พรมโสภา

๐๖/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๕๐
นางสาวชลนิชา ศรีรางวัล

๒๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๕๑
เด็กหญิงชาลิสา แก้วปู

๑๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๕๒
นายสานนท์ ประกอบทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๕๓
นายยุทธการ โฉมสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๕๔
นางสาวฉัตรลัดดา บุญมา

๘/๑๑/๒๕๓๕ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕๙ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๙๐๕๕
เด็กหญิงชุติภา พันธุ์งาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๕๖
เด็กหญิงปารวี คูกิติรัตน์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๕๗
เด็กหญิงพัชราภา เพ็ชรรินทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๕๘
เด็กหญิงอำพรศิริ พันภู่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๕๙
เด็กหญิงชนากานต์ ดาวเรือง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๖๐
เด็กหญิงชมพูนุท โสภี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๖๑
เด็กชายชินพัฒน์ คำไล้

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ ผงสี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๖๓
เด็กหญิงธันชนก อาตวงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๖๔
เด็กหญิงพัชรี คำเงิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๖๕
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุตรศรี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๖๖
เด็กหญิงสุชาวดี รอดทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๖๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา จอมคำสิงห์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๖๘
เด็กหญิงโยธิกา มีสุวรรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๖๙
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สาจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๗๐
เด็กหญิงธนพร ใจเสมอ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๗๑
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุทธิโก

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๗๒
เด็กชายบูรพา พงษ์ฉาย

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๗๓
เด็กหญิงภัทรวดี พรมแสง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๗๔
เด็กหญิงรุจิรา ธรรมสาร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๗๕
เด็กชายอริญชัย จันทร์คร้าม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๗๖
เด็กหญิงอัญชรัตน์ พ่วงยิง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๗๗
เด็กชายกรณิศ มีแสง

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญสอด

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๗๙
เด็กชายกิตติพงษ์ สวัสดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๘๐
เด็กหญิงจิดาภา เสายา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๘๑
เด็กหญิงณิชา สีตะระโส

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๘๒
เด็กหญิงธนาภา ไทยถาวร

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๘๓
เด็กชายธรรมธร ริวทอง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๘๔
เด็กหญิงปาฏลี เหรียญแจ้ง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๘๕
เด็กหญิงปารวัณ สังจังวาง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๘๖
เด็กหญิงปารวัณ ไกรสาลี

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๘๗
เด็กหญิงปติชา เหรียญแจ้ง

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๘๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สูนอ่อน

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๘๙
เด็กหญิงสุติตา แก้วขวด

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๖๐ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๙๐๙๐
เด็กหญิงสุพรรษา แสนเสนยา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๙๑
เด็กหญิงอรณิชา รวมทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๙๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ยะบุญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๙๓
เด็กหญิงชนิตา เหลาเหล็ก

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๙๔
เด็กหญิงดารินทร์ อินทร์จันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๙๕
เด็กหญิงพรญาณี เมรทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๙๖
เด็กหญิงวัลลภัคร พันธมนต์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๙๗
เด็กชายวิรชัช บุญทันเรือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์อ่อน

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๐๙๙
เด็กชายทินวัตถ์ ด้วงสี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๐๐
เด็กหญิงธันยพร ไตรสกุล

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๐๑
เด็กชายนิรุช แตงชมภู

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๐๒
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สุขทัศน์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๐๓
นายการุณ รุ่งเรืองวิโรจน์

๒๗/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๐๔
นางรุ่งทิพย์ เกตุขาว ๗/๐๙/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๐๕
นางอารีย์ แปงขำ

๑๔/๐๗/๒๕๐๐
โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๐๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

รุ่งตุ้ม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๐๗
เด็กหญิงขนิษฐา พุ่มพวง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๐๘
เด็กหญิงชนิสรา คำภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๐๙
เด็กชายชัยวัฒน์ รุณวิจิตร

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๑๐
เด็กชายฐิติวัสส์ ดาทอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๑๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

พันธุ์งาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๑๒

เด็กหญิงณัฐยา เสริมสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๑๓

เด็กชายถาวร จัตุเรศ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๑๔

เด็กชายปฏิภาณ กระตุดเงิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๑๕

เด็กชายภาคภูมิ โหรสกุล

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๑๖

เด็กชายวรนนท์ อิมเอม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๑๗

เด็กหญิงวิลาวัน อิมเอม

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๑๘

เด็กชายวุฒิรัตน์ นิพันธ์ประศาสน์
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๑๙

เด็กหญิงศศิประภา สุขกลาง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๒๐
เด็กชายสันต์ภพ พวงจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๒๑

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ ภู่สร้อยทอง
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๒๒

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

โทวะดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๒๓

เด็กหญิงสุพัดชา หาวิธี
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๒๔

เด็กหญิงสุภาพร วงแสนสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๖๑ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๙๑๒๕

เด็กหญิงอรทัย กุลาสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๒๖

เด็กชายอัตพล สาอยู่
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๒๗

เด็กชายเกษมพงศ์ บุญเลิศ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๒๘

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

สิงห์อนันต์
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ อ่อนลา
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีสุภาพ

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๓๑

เด็กหญิงดรัลพร ฝงซ้าย
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๓๒

เด็กชายธนวันต์ บุญมาก

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๓๓

เด็กชายนพดล ไล้ทอง
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๓๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ บัวชะอุ่ม
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๓๕

เด็กชายประทีป สีดารา
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ พรมสะโร
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๓๗

เด็กชายภูวดล แก้วคีรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๓๘

เด็กชายวันชนะ ช่อฉาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๓๙

เด็กชายวิศรุต จิตรีสาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๔๐
นายวีรภัทร ผ่องแผ้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๔๑

เด็กชายสงกานต์ จิตรสนอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๔๒

เด็กชายอัครชัย ชูศรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๔๓

เด็กชายอานันท์ เทียนชัย
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๔๔

เด็กชายเจษฎา วงษ์เกิดชวน

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๔๕

เด็กหญิงโสภณัฐ คำนบ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๔๖

เด็กหญิงจุฑามาศ เมืองคลี

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๔๗

เด็กหญิงชฏารัตน์ วงศ์เพ็ง
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๔๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ จำปาทิพย์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๔๙

เด็กหญิงนิราวรรณ กองศรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๕๐
เด็กหญิงบุบผา เจริญแก่นทราย

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ สว่างพงษ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ตรีอินทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๕๓

เด็กชายกรวินท์ แผ่นทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๕๔

เด็กชายชนัต ตุ้มสุวรรณ
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๕๕

เด็กหญิงธนภรณ์ ผอบเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๕๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ใจภูมิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๕๗

เด็กหญิงนันทิชา แสนโยธา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๕๘
เด็กหญิงบุญญารัตน์ แซ่ลิม

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๕๙

เด็กหญิงภัคนันท์ บัวทัน
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๖๒ / ๒๖๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๙๑๖๐
เด็กหญิงมณีวรรณ แดงมูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๖๑

เด็กหญิงจรรยพร เนตรฉำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๖๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา กันหา
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๖๓

เด็กหญิงจันทร์จิรา งามเกลียง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๖๔

เด็กชายณัฐวัตร โคกกระเทียม
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๖๕

เด็กหญิงอภิญญา สุยะตา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๖๖

เด็กหญิงสุภาภรณ์ เพิมพูล

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๖๗

เด็กชายกรวิทย์ เจริญญาติ
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๖๘

เด็กหญิงกันธิมา ต้านวงยันต์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๖๙

เด็กหญิงดาว บุญศรี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๗๐
เด็กหญิงนวยนาถ แฟสันเทียะ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๗๑

เด็กชายปญญา เปลียนเจริญ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๗๒

เด็กชายมนตรี บุญทม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๗๓

เด็กชายเอกพงษ์ เกษร
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๕๙/๙๑๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหมือนทรัพย์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๗๕

เด็กหญิงฐิติชญา กตะศิลา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๗๖

เด็กชายธัญพิสิษฐ รักไทยวัฒนา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๗๗

เด็กหญิงนริศรา ชัยสงคราม
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๗๘

เด็กหญิงนฤมล เหมือนทรัพย์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๗๙

เด็กชายนันธวัช เจ็กนอก
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๘๐
เด็กหญิงนิชนันท์ สมจิตร

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๘๑

เด็กหญิงนุจรี การะภักดี
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๘๒

เด็กหญิงบุษยา จบศรี
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๘๓

เด็กชายปฐวี สาแสงพวง
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๘๔

เด็กหญิงปนมณี พุเพ่ง
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๘๕

เด็กหญิงพัชริดา เนตรทิพย์
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๘๖

เด็กหญิงพิชชา ภูแสนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๘๗

เด็กหญิงพิมพิศา โชระเวก
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๘๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ เกิดฤทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๘๙

เด็กชายภูติวัฒน์ จันดี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๙๐
เด็กชายภูริภัทร กงศูนย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๙๑

เด็กหญิงรติกาล ประกายสกุล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๙๒

เด็กหญิงรุ่งนภา แดงรอด
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๙๓

เด็กหญิงลักษิกา แนวสุภาพ
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๙๔

เด็กหญิงศันศนีย์ เทียนย้อย
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  
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เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๕๙/๙๑๙๕

เด็กชายศุภกิจ ใจทัน
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๙๖

เด็กชายสรณ์สิริ พุฒสังข์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๙๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ เทียนทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๙๘

เด็กหญิงสุตาภัทร ยังเหลียม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๑๙๙

เด็กหญิงสุภิญญา วัดสุริวงค์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๐๐
เด็กหญิงอฐิติยา ผิวพิมพ์ดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๐๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ ราชแสง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๐๒
เด็กชายอัษฎาวุธ นะบัณฑิตย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๐๓
เด็กชายอิม

่

ประพัฒน์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๐๔
เด็กชายเกศฎา พาทัน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๐๕
เด็กหญิงเรือนขวัญ สุขสาคร

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๐๖
เด็กหญิงเสาวภาคย์ อินทวารี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๐๗
เด็กชายเอกรัตน์ เหล่าเขตกิจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๐๘
เด็กหญิงโสภิตนภา คำสีทา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๐๙
เด็กชายชัยพร คงเจริญ

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๑๐
เด็กชายอานนท์ โสภาโพธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๑๑
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ ใจดี

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๑๒

เด็กชายพีรพงษ์ ขันทองดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๑๓

เด็กชายอัฏพล พรมคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๑๔

เด็กชายกฤษฏิ

์

น้อยพันธุ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๑๕

นางสาวณัฐชา เรืองขจร
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๑๖

นางสาวนภสร นามวิเศษ
๐๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๑๗

นางสาวนรกมล สงค์ทิม
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๑๘

เด็กหญิงนริศรา พลเมืองหล้า
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๑๙

เด็กหญิงประภัสสร ชาภู่พวง
๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๒๐
นางสาวพิศมัย คำขวัญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๒๑

นางสาวรังสิมา กาละภักดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๕๙/๙๒๒๒

นางสาวสุณีย์ สีชมพู
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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