
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑๑,๕๖๑ คน ขาดสอบ ๑,๗๕๘ คน คงสอบ ๙,๘๐๓ คน สอบได้ ๘,๖๙๘ คน สอบตก ๑,๑๐๕ คน (๘๘.๗๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงจิราพร ทองเนียม

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงกุลภัสสร์ นุสสะ

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๐๐๐๓
เด็กหญิงปนมุข ปนชูศรี

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๐๐๐๔
เด็กหญิงฐิตินันท์ แจ่มอารม์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๐๐๐๕
เด็กหญิงศศิลดา แก้วนิม

่

๑๔/๑๐/๒๕๕๑

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๐๐๐๖ เด็กหญิงพัชราลักษณ์ แก้วนิม

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๑

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายสหพล อินทิริ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายสหภาพ อินทิริ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายอานัส ปนชูศรี

๐๔/๐๔/๒๕๕๒

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๐๐๑๐
นางสาวสุกัญญา ชาปน

๒๑/๐๘/๒๕๔๑

วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๑๑
นางสาวยุพา นิยมวนากร

๐๒/๐๓/๒๕๔๐
วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายภวัต จันทร์เถือน

่

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
 

นว ๓๔๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายอานนท์ แสงเงิน

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๖๐/๐๐๑๔
เด็กชายพงศกร พานเงิน

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงกรกนก ปรีดี

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงนัชวราภร แปนขอม

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงจิรัชญา มุสิกะชาติ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายธรรมธร หมอนอิง

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
 

นว ๓๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

รักเกียรติ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายเอกภัทร์ พูลศิลป

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กชายพิชานนท์ สุขแจ่ม

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม

วัดศรีสวรรค์สังฆาราม
 

นว ๓๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงนลินรัตน์ ธีวราภัคดิพงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กชายพุทธิพงศ์ พึงครุธ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายวสันต์ เต็มใจ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กชายธนบดี มันเรืองศรี

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กชายชลันธร แย้มจันทร์ฉาย

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กชายธิติ แก้วประเทือง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงณภัทรสร นำคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงเพชรชมพู โตลำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงอรภชา จิตสุทธิภากร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงพิชชาพร พวงจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงกันติชา วาศรี

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงพัชรพร สุขแย้ม

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๓๔
เด็กหญิงปฐมพร สุริยกานต์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายศิวกร สินยอง

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๓๖
เด็กหญิงชัญญาณิศา แสงแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๓๗ เด็กหญิงกัญญาธนณัฏฐ์
นิลฟก

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงฐิตารีย์ ฤกษ์อัตการ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงปพิชญา เครือบคนโท

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงปวริศา จิรังการ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ หาญธัญการ

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงนภัสรพี ธีรตา

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงปวรวรรณ เลือนลอย

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงณัฐณิชา นิมนวลศรี

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายตาณ เรือนไทย

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายวัชรพงษ์ มากมิง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายธีร์ กนิษฐสุนทร

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงกนกรัตน์ ศรีสด

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงกรณัฏฐ์ อภิธนพรไพศาล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงปภังกร อุปภา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงทิชา รอดศรีสมุทร

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงกมลชนก ธระสวัสดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีขาว

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงชนกชนม์ รุ่งเจริญเกียรติ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงกุศลิน รองพินิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงนฤภร วรรณฉวี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงสุรางคณา แหวนแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงชลิญา ชืนพันธ์

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงรุจรดา เลาสุขศรี

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงเกรส อารยกาญจน์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงพัชรากร มณีลำ

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงวรินธร พิศศรี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กชายกัญจน์ เพ็งพรม

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กชายภาคิน นิภานันท์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายภีมพงษ์ เลียงประยูร

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายธีร์ธวัช วงศ์เกดชัยกิจ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายวสุ ศรีจักร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๖๘ เด็กชายกานต์พิชญพัฒน์

ฟกสนิท
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายพูพิพัตร เสถียรพัฒนากูล

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงกณิศนันท์ สุภาผล

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงธันชนก ผิวหอม

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงณิชนันทน์ ต่ายน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงธัญญาพร ตังโต

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๗๔ เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ โพธิเพชรศรี

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงเปยมสิริ วีระวงศ์

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงณิชากร แจ้งนิล

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงชนิดาภา อินทร์ฉำ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงบัญฑิตา เทพบุตร

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงทิชากร ก้อนทอง

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงชนากาญท์ ทองสุขดี

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงปภาดา พิมพ์มหาศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กชายสิรภัทร บุญรอด

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายนพจิตร จาดสอน

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กชายณฐกร คงคร้าม

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายปฏิภัทร ยิมแพร

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายนราธิป ปนงาม

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายภูมิรพี เลียงประยูร

้

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายปณณวิชญ์ คณฑา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กชายทองภัทร ผ่องไส

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายศิรสิทธิ

์

เจริญศิลป
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายภัทรพล เพิมพูล

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายจตุรวิทย์ โตลา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายศรัณย์ พินิจธรรม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายพอเพียง ปรองดอง

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายนพณัฐ มากมาย

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายต่อสกุล

กาญจนพิริยะพงศ์ ๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กชายธนาพล สว่างศรี

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กชายณัฐพงษ์ พงษ์ไสว

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายภูตะวัน แก้วบัวดี

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายรวิฐ คงไทย

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงนภัสนันท์ เรืองชัยเสรีพงษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงพิชญา แช่มสอาด

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงณัฐภัทร รุ่งเรืองทรัพย์

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กหญิงจารุวรรณ นคร

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงอรวรรณ ต้องวัน

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงรัชชประภา ศรีวรรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงเก้ารุ้ง อาจวาที

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงสิรินทรา อึงชิมอิม

้ ่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงพชิรา จิระรัตนรังษี

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงนันท์นภัส เหมือนฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงปณณพร วัฒนนุกูล

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงกุญช์ชญา ปรีชาญาณ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงคณิตา ภาพินธุ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงพัชรณัฏฐ์ โนรี

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายสิทธินนท์ สมบุญโภชน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กชายศุภฤกษ์ นิลฉำ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายชัชชพล โพธิงาม

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายพาณิช อินต๊ะรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายชาญวุฒิ เย็นอยู่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายตนุภัทร วัฒนารักษ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กชายพรรษกร จ้อยโทน

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงธรณ์ธันย์ ดิถีทวีศักดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงปรียาภัสสร์ ธีระจารี

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงพลอยนภัส แสงประสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

เพ็ชรกระต่าย
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงณัฏฐ์จีรา เอียมสำราญ

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงกมนียา ขวัญตา

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชารี

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงปกิตตา พิทักษ์ทิม

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายณภัทร ทองทรงกฤษณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายภูริวัฒน์ เปลียนพัด

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายพชรพล ลิมไพบูลย์

้

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กชายกิตติเดช บุญผล

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายยศวร บุตรประดิษฐ์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงแพรวา เกษวิริยะการ

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงอัญชลิกา องค์วิศิษฐ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงสุนทรินทร์ สุขทวี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงนันท์นภัส ศรีทิพย์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงพรปวีณ์ อัศวสกุลศร

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงณรญา ศิโรทศ

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงกฤษณา พูลเขตกิจ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายเกษมศักดิ

์

พูลทอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กหญิงวิชชุพรรณ ระลึกมูล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายสิรวิชญ์ โล่ห์ทวีมงคล

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงธนานันท์ อุ่นเวียง

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงเณศรา พงษ์ประเสริฐ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงกันต์ฤทัย วณิชชัยสิทธิกุล

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๔๘ เด็กหญิงรินทร์ดารัตน์
เนียมณรงค์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงณัฏฐ์ลภัส ทัตธนแสงเย็น

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กชายอาชัญ หน่อศิริ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กชายวรเมธ แก้วขาว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายอมรพิพัตส์ คุ้มปริยัติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายปุณยวีร์ ทองใบ

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงสธิมา จุลลำเจียก

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงณิชาพัฒน์ โชคเกียรติสกุล

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงหทัย โพพิมล

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ รักชะนะงาม

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงพัฒน์นรี ปานมาก

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เนินชัด

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงปรวีร์ เวชกรณ์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายธนกฤต ไล้ทองคำ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายพงศพัศ กลันกสิกรรม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายปุณณภพ โพธิเงิน

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กชายจิรายุ พันธุรพงศ์

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายสันติ มีจอ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายธนเดช พุ่มไม้

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายธนนันท์ สุทธวิรีสรรค์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายราชพฤกษ์ โตเชือ

้

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายณัฐกรณ์ นกเขียว

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายกรวิศวะ ทับสุข

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายพีรภาส ศรีสุขเสริม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายอัครพงษ์ ชาญเชาว์วรรธน์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายทักษ์ดนัย กลัดปรี

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายเพ็ชร์พร พ่วงเพ็ชร์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายภัคพล ชูเกียรติตกูล

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงเบญจพร รัตนเจียมรังษี

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทร์ฉำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงพนิตตา กิจสุภี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กหญิงวริศรา พูลเขตกิจ

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๘๐ เด็กหญิงณัฐนันทภัทร์
เตห่าน

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงปราราณี สีอ่อน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงกรกมล แคล้วโยธา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา มิสซารี

่

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงยมนธ์ศิฏาข์ ศรีทองสุข

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงสุธินี ทิมศิลป

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๘๖ เด็กหญิงศรัญญากรณ์
มิงขวัญ

่

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงอนัญพร สังข์ทอง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายพงศกรณ์ กลันกสิกรรม

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงชุติกาญจณ์ บุญมี

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงชรัญญา ฤกษ์สำเร็จ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายปญญภูมิ ปรางนาค

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายปฏิภาน หมวกแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายนพกร ฉัตรารักษ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายต้นรัก วงค์รอด

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายธนัชนนท์ ศิริชุมชัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายชานนท์ ลิมจำรูญรัตน์

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงญาดา เถือนช้าง

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๙๘ เด็กหญิงชุติภากาญจน์
นามแฮด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ชารี

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงกิตติยา ระงับจิตต์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายณัฐพล สุวรรณภพ

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายต้นวงศ์ ผิวทอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายธนกร เมณฑ์กูล

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายจัตตุฤทธิ

์

สร้อยสังวาลย์
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา งิวงาม

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงชนิสรา สุวรรณะ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงฐิติมา พุ่มทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงกษมา แตงทิพย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ คล่องใจภิวัฒน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ ต่วนชะเอม

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงจุฑาทิพ ทองอ่อน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บำนาญรักษา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายฐาพล มนุญญวงศ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงกรณัฏฐ์ บุญช่วย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายกษิดิเดช

์

บวบทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงญาณิศา สรรคพงษ์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายชยกร รัตนเสน

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ อนุศาสนนันท์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงธนชนก สิงห์โตทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงณัฐรัตน์ มงคลสฤษฏ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กชายปฐวี เกิดทอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กชายณฐวัฒน์ เจริญไทย

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายกฤเพชร พูลทะจิต

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ไกรสัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงชนกนันท์ สังข์จุ้ย

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงเปมิกา อึงตระกูล

๊

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงณัฐนรี กองสิงห์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงชญาภา นาเวชย์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงจารีรัตน์ พลเรือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงกัญญมาศ ฤกษ์หร่าย

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงชนกนาถ จิตตมานนท์กุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายชนาภัทร อินด้วง

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายณฐพัฒน์ ชุณหะมณีวัฒน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กชายณัฐดนัย นางแย้ม

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กชายทีฆทัศน์ จูงาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กชายปณณธร สายแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๒๓๗
นายศุภณัฐ สิงหา ๑/๖/๒๕๔๓ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๓๘
นายณัฐพล ฤทธิเมือง

์

๑๘/๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายชัยวัฒน์ โคกโต

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายอนิรัตน์ สระทองขาว ๓/๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงเจียรนัย แก้วก่า

๒๓/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายสุขสันต์ สิงห์บำรุง ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายฐิติ นิมโฉม

่

๒๑/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงณัฐธิดา สุวาท

๒๑/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงนภาภัทร คล้ายเกตุ

๓๐/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงรุจิรัตน์ มายรรยงค์

๑๘/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายนัทนที คงสุดี

๑๙/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงวรรณษา วงษ์ยี

่

๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายเจษฎา ดาวท่าน

๑๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายชวัลวิทย์ หงษ์โต

๒๓/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงวิยะดา พรชืน

่

๓๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงอรัญญา ขวัญศรีทองมัน

่

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงวรรณิสา มากแจ้ง

๑๗/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายอนุวัฒน์ คำจุ้ย

๒๒/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายจักรพงษ์ จิตรเกษม

๓๑/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงวรนุช พุทธชาติ

๒๐/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงพัชรี พลแสง ๑/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงมรกต แซ่เตียว

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายโยธิน คงเพ็ชรศักดิ

์

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายพีรณัฐ สุขแย้ม

๑๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงธัญญามาศ ฉิมดี

๒๓/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายพิลาภ แสงจันทร์

๒๙/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กชายอคิราภ์ พันธ์กลับ

๑๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายธนากร รอดโพธิทอง

์

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายณัฐพล จำปาสร้อย

๑๐/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายวุฒิชัย พุ่มศรี

๑๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงสุภัสสร ปานเกตุ

๑๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายนิกร พันธ์กลับ

๑๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กชายวุฒินันท์ ฤทธิพืช

์

๑๔/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงปาริชาติ ฉุนเฉียว

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายกฤษฎา บุญสุข

๑๖/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายชาคริต สุวรรณ์

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงมนฤดี มังคัง

่ ่

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กชายกำพล สุขหล้า

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงแพรวา พุ่มเงิน

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงเบญญาภา ทรัพย์สิน

๑๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กชายพันธกานต์ บุญจิตร

๑๙/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงดวงกมล คำอิน

่

๖/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายศรนรินทร์ สิริสุวลักษณ์

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายพีรภัทร์ เผือกงาม

๒๘/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายสุพจน์ จันทรภาส

๒/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายพรรษา นวลงิว

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ภู่สอาด
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงชลณิชา บัวบุญ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายพงศ์พันธุ์ คีรีโต

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงเกสรา นาคลำภา

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงสุชานุช จันทร์รอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงปาริชาติ ชูหนู

๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงบงกช รอสูงเนิน

๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายวีรภัทร แต้ประยูร

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายวัฒนา พัฒเจริญ ๔/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายศิริชัย นุ่มฉำ

๑๗/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงดลพร กิจจา

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงพีรยา บุญเกิด

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายสมพงษ์ คงถาวร

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงวิภานันท์ จะริวรรณ

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงชลธิชา วงษ์จันทร์

๒๖/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงรัชฎาวรรณ จันทิมา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงตรีรัตน์ สุขกลำ ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กชายภานุพงค์ พูลเขตการ

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงจุฑามาศ เรืองหร่าย

๑๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงบุษรินทร์ บุญส้ม

๒๒/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงพรชิตา จันทร์คล้อย

๒๗/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงพลอยชมพู ม่วงโนรี

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ฤทธิเมือง

์

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงออนไพลิน สินชัย

๒๑/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายพีรวิชญ์ ขำประเสริฐ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงผกามาศ นิลทอง

๒๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงรัตนาพร ภมร ๖/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายกฤษณะ กันชน

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายกฤษฦา กลินจันทร์

่

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงมลธกานต์ แก้วโต

๒๗/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงอวัสฎา หาพร

๑๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงธีร์จุฑา โพธิกระจุย

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายอนุชา จันทร์ศรีไพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายชนะชัย เกษฎา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายสิทธิพร พุกทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายธนา ศรีเดือน

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีเจริญ

๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงกรรณิกา มีเหล่าพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงกนกพร ทองจิตติ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงพัดชาพร พิศสาวาสดิ

์

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงจุฑามาศ บุญลำ ๖/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายธวัชชัย อินบุรี

๑๔/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงธนัชชา ใจซือ

่

๑๘/๕/๒๕๕๔
โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายนพดล จำนงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายปริวัต แสงเพชร

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายขวัญชัย ประสี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายกิตติชัย ร่มโพธิ

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายประวิทย์ แย้มโมด

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงอินทิรา เอียมสอาด

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงอรณิชา ตุ้นแดง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงเสาวภาคย์ คุ้มสอาด

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ แม้นพยัคฆ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงจันทิรา เปยมศรี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงชลธิชา สังข์สิทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงชนาภา ปานกรด

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงภัธิยา ม่วงอ่อน

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายพลกฤต อินยงค์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายหัสดิน สืบโสดา

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงรติรส จงเกษกรณ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงจิรวรรณ จินดา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายธนภณ ตุ้นแดง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายณัฐวัตน์ ศรีวรรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงเมธาวี กิตติประสพสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงศศิกานต์ ดิษสาคร

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงปญะดา มีโชติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงภัชราภรณ์ เช้าโต

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงณัฐติพร กล้วยคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม วัดบ่อพยอม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงสุกัญญาพร ชุ่มแจ่ม ๗/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายกิตติณัฏฐ์ แก้วตาวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงชนิสรา ศรีรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงณัฐธิดา สิงห์ชัย

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงอรจิรา ศรีสุข

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงณัชชา จีนพัด

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงณัฐิยา บัวเทศ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคจร

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อิมสมบัติ

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงพิชชาภา กระต่ายเทศ

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงชิรญา ไพรสิงห์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงปภัชศรา เหล่าอินทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงธัญชนก ปญญาเลิศ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงนำเพชร สว่างอภัย

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงอนุชิดา กลินเจริญ

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงณัฐนันทพร ศาสตรานนท์

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายวีระจักร หมอกฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๖๗ เด็กหญิงพรรณวรินทร์
วรรณา

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสวรรค์ธาราม  

นว ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายธนากร ปนทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายเมธานันท์ เกษอินทร์

๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มาลาไธสง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายอัศนี บุตรทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายภีระพงษ์ เกษวิริยะการ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายอดุลวัศ ชืนดอนกลอย

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายกฤษดา สดุดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายกิตตินันท์ หิริโอ

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายพนัส ศรีเดช

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เรียนแจ้ง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงกรรณิกา พูลคล้าย

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงจารุวรรณ มันเกษวิทย์

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงทยิดา สมหวัง

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงทิพย์กมล ศรีสกุล

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงณัฐฑชา ภาคเพียร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายรพีภัทร์ จงเกษกรณ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงภัทราพร บุตตะโยธี

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายเมธาวี เกียนวาป

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายสุริยะ อิมมาก

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายสนธยา ทับต่วน

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายอัครพลธ์ ลึกวิลัย

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายพงษ์เพชร ชัยยุธ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงวรวรรณ ล่มภักดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายอานุภาพ ฝายสีลา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายพรชัย เกษอินทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายปณชัย ธรรมชาติ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายวุฒิชัย ฟกอ่อน

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายธีรภัทร ใจกุศล

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงจิราพร มีใหญ่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายอภิชาติ ติยะศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายคุณพิทักษ์ รุ่งรัตน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายณกร ชัยยุธ

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงศุรีพร ลุงใส่

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายสาธิต วันมา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงแอ ซางลอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงวชิรญาณ์ พงษ์ชำนาญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายจงชนะ แสงหิน

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพชุมพล วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายศุภกร แก้วคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพชุมพล วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ วงษ์มล

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพชุมพล วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายกฤษติพงษ์ อำทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพชุมพล วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายสุวรรณ คำมี

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทัพชุมพล วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงขนิษฐา สามล

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพชุมพล วัดสันติธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงนำหวาน สิงห์กวาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพชุมพล วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงสุนิสา คำมี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพชุมพล วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ คำมี

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพชุมพล วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงสุทธิดา หิริโอ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพชุมพล วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงเขมิตา ผกาวรรณ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทัพชุมพล วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายณัฐพงษ์ อุ่นเจ้าบ้าน

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายภรัณยู จันททอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายเดชาวัต บัวเปย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ เชือแพ่ง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายอิทธิโชติ พันพลูวงษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พวงทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงนิจจารีย์ ศรีวรรณ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงเกศินี เกียรติสุทธจิต

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายฉัตรชัย รักกลิน

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายวัชรพงค์ พวงรางสาด

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายสมชัย อินทร์ทิว

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงศิรินธร สมการ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงพรนภา สมการ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายนพดล บุญขยาย

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายรัฐภูมิ คำมี

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายพรเทพ สิงห์กวาง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กหญิงนัฐภัสสร แขกเวียง

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายสุเมธ อินเดช

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายพีรพงษ์ ยังฉิม

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงนภาพร ศรีวรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายณัฏฐพล นกดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สวัสดิพานิช

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เมณฑ์กูล

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงปริศนา หลวงศิริ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายจักรพงษ์ คูสุวรรณ์

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงอริษา ทองมา

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงจันทร์ธิลา รักบุญ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงอารีวัน แก้วรัตน์

๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายกษิดิเดช

์

เหมือนแก้ว
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายอนิพล เงินกลม

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายอัครชัย ขำคม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายอัครเดช ขำคม

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายกชกร มาลัย

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายปณณวิชญ์ พนมวาศ

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงสุชาดา ปกเกษ

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงพรพนา บัวสอาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงอาริษา บัวสอาด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงภิชิญานันท์ กล้วยคำ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงรวิภา แก้วเกตุการ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายธรรมกานต์ กันเกษ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

เซียรัมย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงวัชรี โกศล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายพันเพชร เพ็ชสังฆาต

๑๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายบรรจง ไม่ปรากฏ

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายกฤษฎา กลินจันทร์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายกิจชนะ โพคำ

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงเขมิกา คุ้มภัย

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายพีรยุทธ นุชนารถ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายจักพงษ์ เพชรรัตน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายณัฐวุธ มณีศุก

๐๖/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กชายวีรพงศ์ วงค์อินทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงอภิญญา งามนัก

๒๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงณภัส เกตุกลมเกลา

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ นุชนารถ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายอิทธิกร คำพิทูล

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายธนวัตร แดงปอม

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายบูรพา ประสิทธิ

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายเรวัฒน์ สินสิงห์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงอัจฉรา ศรศิลป

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เรืองฉาย

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงไอริณ ปรากฎวงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายธานินทร์ ศรีคง

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายรัชตพล โยธาทพย์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กหญิงชลิตา สุขแจ่ม

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายวทัญู ปนก้อน

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายณัฐวัตร ปรากฎวงศ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายอนุวัฒน์ วงษ์นิม

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงแพรวา อัคครส

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงกุลนันท์ อินทร์ขำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยงบรรทม

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายระชากร สิมมา

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงสโรชา กันธะน่วม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กชายชัยวุฒิ รัตนเกาวสันต์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กชายเทวา ศรีคำตำบล

๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กชายประถมพร อุงอำรุง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กชายภานุพงศ์ ทองแผ่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายคุณานนท์ มงคลอิทธิเวช

๑๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายวีรภัทร ทาม้าดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายณัฐภูมิ มาเทียง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายภาคภูมิ ทองพันธ์

๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายขจรศักดิ

์

ว่องศิลป

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงพัน

้

ไม่มีนามสกุล
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทร์แรม

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงสุวนัน บุญเขียว

๒๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงวรารัตน์ บุตรา

๑๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงนฤมล คงประจักษ์

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงฟาหยก สุขขุม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงอัจฉรา ยิมสายคำ

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงกานต์พิชชา นิลนนท์

๒๖/๒๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงดาปนีย์ จันทร์โอ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงเอ๋ ไม่มีนามสกุล

๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงพาฝน ประเสริฐสัง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายวิทยา ศรีสุข

๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กชายวิรุณ ขอสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กชายปฏิภาณ กิจเหมาะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายทรงพล จันทรดง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กชายนิชากร อาจมาก

๒๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายณภัทร ช้างหิน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายกิตติทรัพย์ ปวงคำใจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายโสภณ สีสังข์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายชนกันต์ สุขเอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงอาทิตยา กันสุ่ม

๑๕/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงศุภิสรา สุขสมบัติ

๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงปนัดดา เชือนุ่น

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงอรวี คำด้วง

๒๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงจีรนันท์ พระพิจิตร

๔/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงสุวรรณา อ่วมมีเพียร

๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงวารินทร์ เพชรวาว

๒๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงจิรัฐติกาล กสานติศิลป

๑๐/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงพรไพลิน ก้านจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงมาลินี กันเนียม

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงพรวรรนีย์ พรมวิเศษ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงประภัสสร อินทร์เพ็ญ

๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงวรรณสิริ บำเพ็ญ

๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงภรณ์วลี กระตือหน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงพสุดา ฉัตรโชติกมาก

๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายธีรภัทร ประลินทะวงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายจิรายุ รอดเหลือ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายชินวัตร อ่วมมีเพียร

๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ยอดรัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายธนากร แซ่ห่าน

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายศรีรัตน์ วารีปาน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายนิธิภูมิ มันใจ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงปภัสสรา บุญประสงค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงกมลชนก ศรีภูธร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงสุรอนงค์ พิมโซ

๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงพิชญา ดำสนิท

๒๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงเนาวรัตน์ พวงกลิน

่

๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงอฑิตญา โพธิทองคำ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงฟาติมา ทัศบุตร

๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงราซาว เครืองคำ

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ สนิทแสง

๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงณัฐธิชา โพเนียม

๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงยิฐา อุ่นคอย

๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงสกุลดาว ศรีสร้อย

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายคฑาวุธ บัตรวิเศษ

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายวัลบวร สีสัน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายกชพัฒน์ ภูแก่นแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายบูรพา ชำนาญ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กชายณัฐภูมิ เรืองสังข์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายภูพิพัฒน์ บริบูรณ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายยงยศ แสงสินไชย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กชายธนูชัย บ้วนหลี

๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงนิศารัตน์ นววิธไพสิฐ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงชาธิณี ศรีดำขลิบ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงอาณิชญา มหารส

๑๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงพนิชฌา โพธิบัตร

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงภัทรศรี เวียงจันทร์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงพรไพลิน ก้อนทองคำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ วงศ์ธนะบูรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายวิทยา แตงอร่าม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายปญจพล พิกุลทอง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายการุณ หัตถสารวิจิตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แรงราย
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงแสงระวี เมฆฉาย

๐๖/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงสาวิตรี นำทิพย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงพรนภา มะลิวรรณ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงพีระชัย พ่วงแพ

๑๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงอาทิติยา นุ่มน้อย

๐๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงบุญส่งมา อุทุมพร

๑๑/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงขวัญใจ อ่อนโนน

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงวิภาวดี แซ่ตัง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงโศภิษฐา สุขคลี

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงรัฐพงษ์ จันทร์ดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงพิชัย พิทักษ์สวรรค์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงธเนศ นัดประสพ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงปนัดดา คำภู

๒๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงปาริฉัตตก์ บุญพร้อม

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายกิตติพงศ์ เอียมวรรณ

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายกฤษณะ พรมอ่อน

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กชายศุภกิจ เกษตรวิทย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงวีรยา อรุณน้อย

๑๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงวรารัตน์ สัตตะเลิศ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายอรรถพล พิมพ์พา

๐๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กชายมนัสนันท์ จันทร์ศรี

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายอนุวัฒน์ สุ่มงาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายพีระพัฒน์ ประชายุ่น

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายธันวา รวยนิล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เนตรวิวัติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายธิติธรรม พร้อมสมุทร

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงอ้อย ปาทาน

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงปารินทร์ แดงโสภณ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายชนาภัทร สุขโส

๐๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายปยวุฒิ ปเอียม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายปาราเมศ บุตรศรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงพิชชานันท์ ชยธรพสิษฐ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงชนธิชา สุพพะพงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายชนวีร์ เอือกุศลสมบูรณ์

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ทศทิศ

๑๒/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงวรรณวิสา ชืนแย้ม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๖๐๕ เด็กหญิงปรีญาภัสสร โชคลาด
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงศรัณย์พร ชะนะภัย

๐๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายณภัทร เวชปรีชา

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กชายธนธร งานสุจริต

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายธีระนันท์ อัศวสกุลศร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายนนทพัทธ์ เศรษฐอนุกูล

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายพีรศิณก์ พรำพหุรัตน์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายภาสวี ล้อศรีพัฒน์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กชายภูพาน เผ่าพงษ์จันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กชายยศพนธ์ แฝงพงษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายรวิภาส ถึงสุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายรัชนนท์พศ ธนานนทสวัสดิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายรัตนกิตติ

์

ทองคำอ้น
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายวงศ์วริศ พงศ์ชัยภัทร

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายศิวกร พิสุทธิธนิตพงษ์

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงชนัดดา จำปเจริญสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงณิชารีย์ ดีจักรวาล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงธนพร ดาวดึงษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงธัญญสิริ รุจิธนพานิชย์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงนภิสา ยุทธนาระวีศักดิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กหญิงนารา นามธนาสิทธิ

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงปทิตตา บุญศิริ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงปริญญ์ ณรงค์ตะณุพล

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงเปมิกา ศุภลักษณ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงพิชญธิดา จุ้ยด้วง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงพีรดา เกียรติสิงห์นคร

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงภคพร สิริชูติวงศ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงศศิกาญจน์ อภิรักษชัยกูร

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายชนุตร์ ชาญสง่าเวช

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายณภัทร ธงชัย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายณัฐพัชร์ จันทร

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายพสุ สดายุรัช

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายภาดล ศรีวงศ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายวชิรวิชญ์ วีระเศรษฐกุล

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายวัศศิธร์ จันทร์เพชร

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กหญิงธนวรรณ ชูมา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๔๑ เด็กหญิงธัญญพรรรณ
มะระประเสริฐศักดิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงธีริศรา มีมาก

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กหญิงปรีชยา ศรีสุเทพ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กหญิงพรปวีณ์ บุญอาจ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงพรพิมล ภู่เกตุ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงพัชรพร อินทร์วารี

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงรวิสรา ปนชูศรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงลภัสรดา จุลินทร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงวรรณิภา จิระรัตนรังษี

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๕๐ เด็กหญิงวรรณพรรธน์
สุวรรณฤทธิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงอภิสรา ประสพสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายกนธี อภิสิทธิวิทยา

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายกรกฤต กองมณี

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายชัดเจน คงมี

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายธีระภัทร หวังสมบูรณ์ศิริ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กชายปองคุณ สัณฐิติเมธา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กชายรัชพล พยัฆวิเชียร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายรัฐพล นิติประพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงกัญจนพร หาญสาริกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงชนาพร อิทธิกมลโชค

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทรัพย์ประโยชน์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงณหทัย พนาวงศ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กหญิงธนภร โชติกคาม

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กหญิงธมนวรรณ แสงท่านัง

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ปานสอน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงพชรมนฑ์ โปซัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงศรัญยา กิจมงคลศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงศิลปอัปสร วัฒนวรวิทย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงอจลารัฏฐ ศิริทัศนาเวช

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายชัชภิพัฒณ์ อินทร์แสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายธนพล วัฒนสุข

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายพีรณัฐ โอสถานนท์

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายวัชรากร เมณฑ์กูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายสพล ธิติธนชิต

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา กรีธาเวช

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงกานต์มณี คุ้มนวล

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงกานติมา ชอบประดิถ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงชนัญชิดา สุพิกุลพงศ์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงชิณา จริยาเวช

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ สิทธานต์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงณัฐณิชา แปนแก้ว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงณิชาภัทร ปองแก้ว

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงดลฝน ทรวงกำเนิด

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงดลลชา ตระกูลชัย

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงทรรศนีย์ สรสิทธิรุ่งสกุล

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงธนัชชา เตชรัตน์

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงปภาณิน หวานอ่อน

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงนภารัตน์ ทองธรรมชาติ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงเปมิกา

กังวานเลิศปญญา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงพรรณรัตน์ จันทร์พรหม

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ วงษ์จันทร

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงรัตน์ชนก ฉัตรแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงรินรดา พึงผล

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กหญิงศตพร ชัยดี

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงสุพิชชา สุขจิตต์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กหญิงสุวรา ใจรัก

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงอลิชา ถาวรรุ่งกิจ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายจิรภัทร พูลทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายดาวเหนือ นันต๊ะเสน

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายเตชพัฒน์ จรูญพันธุ์เกษม

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายธนโชติ พรำพหุรัตน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายปยะวัฒน์ นพรัตน์เมธี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายศุภณัฐ ยศประดับ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงชนาภา สดุดี

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงฐิติกรณ์ พูลทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงณิชาภัทร สนธิการ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงตฤณภรณ์ ทองภู่สวรรค์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงนริศรา สิทธิธูรณ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงเบญญาภา เดชคำรณรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงพชญวดี บุญหนุน

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กันทวงศ์

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงระพีภัค คงศิริสมบัติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายกีรติ คงคาสวรรค์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ ตันปน

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายทิวัตถ์ โอภาส

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายปวริศ ปรีกลาง

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายภีมพล ญาณประภาส

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายสันติราษฎร์ เกษวิริยะการ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงกมนธิดา โตม่วง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงกฤติยาพร ทับทิมเล็ก

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงธันยา กริงกังวาน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงภาวิดา เกตุบรรจง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงภูฟา รืนรมย์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงสุชานันท์ ทัศสุวรรณ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑ / ๒๔๙

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายจิรภัทร ทับทิมไทย

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายเตชิต เชตพันธ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายธนพนธ์ อัศวรัตน์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายวชิรวิทย์ กางกร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายวรัญู เกิดสว่าง

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายวีรภัทร ฟกบัว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทองเผือก

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายอัครพันธ์ สุรสิงห์สฤษฎ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกิดศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงชญานันท์ พวงสมบัติ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ภูพวก

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ เส็งเอียม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงฐินัดดา อุดมผล

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงนภัสษร ยศสิริพรชัย

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงนิกษา แย้มตรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงปาณิศา เสือเหลือง

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงปาลลิน ยอดสุทธิ

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงปาลิดา แก้วศิริ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงภูริณัฐ พันธุวงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงระพีพัฒน์ กล้ากลางสมร

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงรัตนวลี ปานสุด

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงวาสนา สุ่มประดิษฐ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงศศิกาญจน์ อิมโพธิ

่ ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงสุชัญญา คำนวณศร

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กชายก้องภพ จันติวงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กชายณธนภัทร์ แก่นดำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กชายณัฐดนัย พรธรรมรัตน์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายตังปณิธาน

้

วันบรรเจิด
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายปฏิพัทธ์ เทพบัณฑิต

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ พีท ศรีมหาโกศล

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายภูกิจ กลินเกษร

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายภูริภัทร ช้างไผ่

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายอโณทัย นุชเฉย

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงคีตภัทร คุณนาเมือง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงชญาภา รุ่งโต

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงบัณฑิตา วรรณวิเศษ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงปพิชญา จันทร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงพิชญาภา เพ็ญศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงสุกฤตา รัตนสิมานนท์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงสุรัตน์ดา ภู่แพ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายชานุวัฒน์ ดำสนิท

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายเตชิษฐ์ รังสิมากุล

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายธนภัทร ติวาลัย

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายปุรเชษฐ์ โดรณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายรัฐนันท์ เชือมสุวรรณา

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายอามีน ธนาอนรัช

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงกัญญณัช งามฉัตรธนกูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงจิฎาธาร ศิลารักษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงจิตชนันท์ คำกองแก้ว

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงจิรภิญญา พะยิม

้

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงนุตประวีณ์ เทียนเงิน

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงบุญสิตา ต่วนชะเอม

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงเบญญาดา บุบผะศิริ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงปุณณภา ปนสุรินทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงวีนัสนันท์ สมหวัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงศิริขวัญ เทศเขียว

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายกชธนณัฎฐ์ คำมาพล

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายกิตติภูมิ สุขเสนา

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายณศกรณ์ ลิมพะสูตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายณัฐชนน ดาราเรือง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายเตชิภูมิ ทองภูสวรรค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายทวีทรัพย์ สิงห์คำ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายประภากรณ์ ดิเรกวุฒิกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายปองพจน์ กลินตปณียกุล

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายภูมิปภัทร มาเม่น

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายวริศวุธ จันทร์เชือ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงณิชาภัทร สุขพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงนภสร พงศ์ศุภะมงคล

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงพรนัชชา อินทะย้

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงพัธนันต์ ปานพรม

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กหญิงพิชญ์สิณี จันทร์ต้น

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงศานันธินี วิบูลย์ศิริรักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงอภิชญา อรุณเจริญยิง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงอรชพร เตชะสินธุ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายธัชพล บูรณธนิต

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายนนทพัทธ์ ศรีวงษา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายนันทสิทธิ

์

ภู่ย้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายปุณณเมธ ไวเชียงค้า

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายพลัฏฐพล สุขหร่อง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายภูวภัทร อินทร์แปน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายรัชชานนท์ ผิวพรรณ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายสรวิศ พันธ์พืช

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายอัสนี วัฒนวรวิทย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงกฤติกา ไกรนิตย์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงธนพร กฤตังกูร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงณัฐฐินันทฺ์ ภูยงค์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงณัศวรรณ แช่มตระกูล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงณิชา จุนทการ

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงตวงพร สิงห์สอน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงตะวันฉาย นิมมา

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงธันวาพร ทองยิม

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงธีร์วรา มันฟก

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงปยาพัชร สายเนตร

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กหญิงรุจิราพร เขียวยิง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงสิริยากรณ์ สิลาโส

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ ไชยสิทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายธีรวุธ พะกาวัลย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายพสธร ศรีพิรอด

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กชายวัฒนธรรม ชืนสำนวล

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายอธิวัฒน์ ศิลปสุวรรณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายอุกกฤษ์ แก้วทรัพย์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงกษมนต์ ปานฤทธฺ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงกันตพร ดาวเรือง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงแจ๊สมิน สวิฟท์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงชนากานต์ พิพัฒน์อนุสรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงชลนรา เกษมเนตร

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงณัฐวรา คชฤทธิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงนันท์นภัส โอภาษี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงนิรัฐชา ตังมันคงวรกุล

้ ่

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงบุษยรินทร์ บ่ายเมือง

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงปริณดา ทิพย์ชาญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงพัชราพร สีแพร่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ พุทธรัตน์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงอลิชา เพียเสนา

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายชนาธิป สัจสันตินุกูล

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงรินลดา วนพงศ์ไพศาล

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายพีรณัฐ พิพัฒนาสิริ

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายรัชชาพงษ์ พุ่มเกษม

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงขวัญกมล โลหะศิริภากรณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงพีรดา แท่งทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงชลิดา หุ่นโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายปวริศ ศรฤทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงณิชา ตุงคะเตชะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายบัญญัติ กิริณี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงปกิจฐา สุขประเสริฐ

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงศรีสตรี ต้นประดิษฐ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายพงศกร เพ็ญจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายศรัณ โชคลาภานันท์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงพลอยชมพู หมืนภักดี

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ มันอาจ

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงยศวรรณ สายดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงสัตตบงกช บุญชู

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงสุลักษณา จันทาสี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายอิทธิกร ประสาทแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายปณชัย ชีวินโชติมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กชายพงศ์ภัค นิกรธรรมรัต

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงกนกวรรณ ภักดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงกัณฑิมา วันมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ฉิมจันทร์

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงณัฐชา เสิกภูเขียว

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ราชวงศ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๐๘๖๖
แม่ชีกรพรรณ บัวสุก

๐๑/๐๑/๒๕๐๙
วัดพรหมจริยาวาส พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๐๘๖๗
นางสาวพิมล ลอดแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๑๐
วัดพรหมจริยาวาส พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๐๘๖๘
นายธีรภัทร แสงอุทัย

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กชายพงศ์พัฒน์ กลินสุคนธ์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ธูปจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงจอนนี

่

วงวิจิต
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายปติมากร โมรา

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงสุชาดา ถนอมพงษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายขุนเดช บุญญษนัน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษ์ธัญกรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายชัชนันท์ สุขเลิศ

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายกิตติพงษ์ เฉลิมสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงนิภัทตรา วงษ์เนตร

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คำพุฒ

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงอภิญญา ดีเต่า

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงธัมมาดร ม่วงเกษม

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงธัญลักษ์ แซ่เตียว

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายจีระพันธ์ เอกระ

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงกชกร อินฉำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายนิรมิต น้อยสุภาพ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายจักรพงษ์ อ้นแพ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายพงศธร ชูเฉลิม

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายนันทวัฒน์ แก้วเนตร

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายฐาปกรณ์ เผือกแผ้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วคำภา

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายณัฐพล เสาวรส

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายองครักษ์ กลืนสุคนธ์

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงนุชนารถ คล้ายแก้วสกุล

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายธนพร ดีอิม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุนารี ศณีทองสุข

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายวีรภาพ ภู่อินเทียง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายจักรพัน รัตนเกาวสันต์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงไอรดา วัฒนสมบัติ

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงนุจรี เพียรกสิวิทย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กชายธีรยุทธ ประทุม

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายชัยวัฒน์ น้อยสุภาพ

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงชลดา เมฆอ่อน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายณัฐวุฒฺ ทัพเปนไทย

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายทรัพย์สิทธ์ สุขยิม

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายกฤษณะ สุตานัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงชุติมา กลัดนุ่ม

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงนิวาริน ตรีกุล

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงภัทราภา สินประเสริฐ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา ชาลีกร

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงศศิธร ประเสริฐสินสุข

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายพัทยา สุขเนตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศิลปะชัย

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงชรินญดา บำรุงศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายศักดิกรินย์

์

หลวงภูมิ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงอิษยา บุญพร้อม

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงวรารักษ์ เผ่าถนอม

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงลักษิกา สุขสำราญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงธัญรัตน์ ศรีสมทรง

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายอชิตะ กอบสาริกรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงรัศมินทร์ คู่ควร

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายรพีภัทร ผลจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงธนัชชา ทองอู๋

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายศุภณัฐ รักสิวิทย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายเนติธร ทรัพย์ทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๒๕ เด็กหญิงสรัญญาภรณ์
ศรีสว่างสุข

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ตันสกุล

๋

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายศิวัฒน์ สุขีวัชรกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายธนวัฒน์ รักบุญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๒๙ เด็กหญิงจันทร์ทราทิพ
พุ่มพวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงสิริยาภรณ์ น้อยหลุบเลา

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงกัญญาพัฒน์ สุขภิรมย์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงญาดา โฉมจันทร์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงฐิติวรดา ร่มภักดิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายก้องภพ โสมแผ้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

วาสนาปญญาภากุล ๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายอัศวิน สิทธิการ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายปณณทัต สุขกมล

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงพิชญา สุขรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงฐรินดา คีรีเขตต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายธิติสรณ์ คำอำพร

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงสลิลทิพย์ อุยะพิตัง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายภาณุพงษ์ เจียมจิตร

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายธีรพงษ์ พันธุ์ธรรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงผกามาศ ปานแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายจิรพัฒน์ อาสุระ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงธนัญญา ชูศรี

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายปฏิภาณ สืบเผ่า

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงพิมพ์มาดา จันธง

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายศิรวิชญ์ ไชยเสนา

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงปภาดา พิมฉำ

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายธนกฤต วิริต

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายภควัฒน์ โภคอนันต์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงสิริชนก เกิดโพชา

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงณัทปภา สังขพร

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายณัฐชนนท์ ท่อนแก้ว

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงอัญยาณี เตียทวีเกียรติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

คงสมุด
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงณัฐญาดา เปพันดุง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายธนวัฒณ์ สายสืบญาติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายณัฐนันท์ คุ้มเขตร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีเอม

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงชุตินันท์ เถือนมา

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายธีรภาพ ไผ่แก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงพิชามญชุ์ กองช้าง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายชยานันต์ ใจวงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายสิปปกร สมสุพรรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงรวิสรา สงเคราะห์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงจารุวรรณ ไทยปรีชา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร พัศสอน

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายสถาพร หะจางกลู

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายเดชินทร์ สินเครือสอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงกานต์วรีย์ อินเทพ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงชาลิสา คำม่วง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กหญิงจุติภัทร

บุญญานุภาพโชติ
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงกุลฑิรา ปอมเงิน

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงณัฐนรี โฉมจันทร์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงชลธิชา ปานโพธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงนทิตา ปภาธีระเสฐ

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงสาริสา เทพบุรี

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงวนิดา รักเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายฐิติพงษ์ ใจดี

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายธีรวัฒน์ งามบุญฤทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงมนัสวี ฉิมพาลี

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายกรรรวิชญ์ ศรีแก้วพันธุ์

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงศิริภา ร่มภักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงชอนญ่า วีเบอร์

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงธีรนาฏ ทาหะพรหม

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงวริศรา กลินเจริญ

่

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายเอกภพ หอมจันทร์

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายอัฎษฎาวุธ พลคำมาก

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายขันติ คำลัยวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงกุลณัฐ สาคะวัตร

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงธนัชพร เนตรทอง

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายกฤษณะ สิงห์สาธร

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงกัลยาณี วงศ์คำหาญ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายอภิวิชญ์ คชวารี

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงลฎาภา คำวิเศษ

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายจิตติพัฒน์ ฤทธิประเสริฐ

์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงอัญชลี โภคอนันต์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงกนกพร ใช้นาถี

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายพีรวิชญ์ พวงมาลี

๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงปวันรัตน์ พาเกดำ

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๑๐๐๓ เด็กชายพงศ์วารินทร์ ลิมปยะไชยพงษ์

้

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงสุพิชญา มิงเมือง

่

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงพีรญา ภูแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ จบดี

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงณัฐฐิณันท์ เพ็ญวิจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงธัญธร สุนทรยิม

้

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายวรินทร ปนนาค

๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงอนุชศรา คงไทย

๐๘/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๔๖๐/๑๐๑๑
นายอิทธิเดช อินทรีย์สุข

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายเอ -

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงจีรนันท์ หนูวงษ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายนวัช พุ่มเงิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงอรปรียา มีพลาย

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กหญิงทิพวัลย์ คชสิทธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายสรศักดิ

์

กลินเนียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายศราวุธ ทวนไธสงค์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายวุฒิชัย ฐิติสิริสกุลวงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายพันรักษ์ ปานะคำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงสุพิชญา แจ้งกระจ่าง

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กชายสพลดนัย เอียมเย็น

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงสิราวรรณ ราศี

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงพฤกษา วารีสุข

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงสิรินทรา พบบุปผา

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงศิรดา จันพุด

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กชายก้องกล้า ศรีเพชร

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงนำฝน -

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงสุกัญญา ตาระบูรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ หลีสกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงอาภาศิริ เรืองอินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงรัฐติกาล รักกลิน

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายพนวัฒน์ เชียงเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๓๔
นายมาโนช เลาธนไพบูลย์

๑๑/๐๕/๒๕๐๕
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๓๕
นางสายฝน วะรินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๐๙
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๓๖
นายวันเฉลิม ฮกชุน

๐๕/๑๒/๒๕๑๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๓๗
นางฉันทณา

แสงสุวรรณถาวร
๒๒/๐๖/๒๕๑๕ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ไทรเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายธิติชัย หอมชา

๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายวีระภาพ เพชรถึก

๐๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายธิติกร สระทองแร่

๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายธนพล เพชรถึก

๒๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายธีรภัทร พูลเกลียง

้

๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงนฤมล อุ่นศรี

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กล่องเพ็ชร

๐๘/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงนันทิชา เพชรถึก

๒๖/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายธีระภัทร คำวัน

๒๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายวิชญ์พล เงินบำรุง

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงวัลลี ช่วยราชการ

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงณัฐกมล บุญเหนีย

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายรัฐภูมิ ปาสูงเนิน

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายปารมี ศรีภูธร

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายพลวัฒน์ พรมทอง

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงลภัสรดา นิลพันธุ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีสวัสดิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงธัญวรรณ สิงห์ลอ

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงภัทราวดี รูปแถง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายภูวดล เหมือนสังข์ดี

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายกิตติธัช พวงจันทร์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายณัฐพันธ์ เรืองบุญ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายพรรษา เรืองรัสมี

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายสุพจน์ สุขสำราญ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงกชกร รูปเหลียม

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายกิตติกานต์ อาจผึง

่

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายรพีภัทร ฤทธิมะหันต์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายศุภกร แข็งธัญกรณ์

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายนพกร อินทสินทร์

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายภาณุวัฒน์ ปราณีตพลกรัง

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายสุธิรัตน์ คลาดแคล้ว

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงมนัญญา เอียมน้อย

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงกาญจนา แจ้งสุข

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงสุวิมล สุ่มทรัพย์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงรุ่งรวี นาคกะเสน

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงพรณภา เจริญขำ

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิรืน

์ ่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร พิมพ์ศรี

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เวชกามา

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงภาวินี แว่นแก้ว

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายธนากร แย้มกันชู

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ เพ็ชรศิลา

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กหญิงพิรญาณ์ สังขพิชัย

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายสิทธิชัย สงสกุล

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๘๒
เด็กชายอชิตะ ตาชัง

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายสุกนต์ธี โพธิบุญ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายธนารักษ์ ตุ้นแดง

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายธีรภัทร์ วงษ์ทิพย์

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายบุรินทร์ วันดี

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายอดิศร

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายอภินันท์ ทับแสง

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

คำบัวโคตร

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงณิชารีย์ สังข์น้อย

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายกัญจน์ ทรัพย์สิน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายฉัตรนุภัค สกุลเมือง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายปุญญพัฒน์ ประจันตเสน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายภราดา พวงจันทร์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายสมพงษ์ ม้าแก้ว

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายอัฐพงษ์ อาจผึง

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายเอ บ้านแก่ง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กหญิงกรกมล นามอาญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วจรูญ

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงทิพวรรณ ปานศิลา

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงนารีรัตน์ ธรรมอินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงวรัญญา มูลเตีย

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ คุณโสภา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงสุนิสา ชุ่มอ่อง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงสุภัทรตา ธรรมนิยม

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงอัญญาฎา เกิดเมฆ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายวีระวัตร วาระหุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายจิรายุทธ ศรีวังราช

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายวีรยุทธ ภู่ทิพย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายสิทธิพร ทับทิมนิล

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๑๑
เด็กหญิงศุภาลัย โมกข์ศักดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายจิรายุทธ สดสะอาด

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายชัยชนะ พรประสงค์

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายนราวิชญ์ เกิดสมบูรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๑๕
นายประเสริฐศักดิ

์

วัฒนะรุ่ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายธรรมปพล อยู่พุ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๔๖๐/๑๑๑๗
นายเกรียงไกร เปยอยู่

๑๑/๐๔/๒๕๐๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๑๘
นายสุทธิศักดิ

์

ฉวีอินทร์
๑๒/๑๐/๒๕๐๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๑๙
นายจตุพล กิริณี

๐๑/๐๒/๒๕๐๖
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๒๐
นายมานพ รักเขตวิทย์

๐๒/๑๑/๒๕๐๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๒๑
นายวิมล อร่ามแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๒๒
นายประสิทธิ

์

ชูขาว
๐๗/๐๒/๒๕๐๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๒๓
นายสมพงษ์ เสาร์แก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๒๔
นายประชา ศักดิเพชร

์

๐๘/๑๐/๒๕๐๘
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๒๕
นายชง เงินยิง

่

๐๘/๐๗/๒๕๐๙
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๒๖
นายเดชา จันทร์ทอง

๐๖/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๒๗
นายสุนทร เสือนิล

๐๔/๐๘/๒๕๑๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๒๘
นายสุรินทร์ เบญจมาศ

๐๒/๐๘/๒๕๑๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๒๙
นายมณเฑียร ศรีบรรเทา

๑๒/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๓๐
นายบำรุง ทิอ้าย

๐๑/๑๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๓๑
นายรังสรรค์ พุทธรักษา

๑๑/๐๘/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๓๒
นายไพวัลย์ ทองทะจิตร

๐๗/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๓๓
นายสมศักดิ

์

คำแฝง
๐๘/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๓๔
นายคมสันต์ สีสด

๐๘/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๓๕
นายรังสรรค์ สุวรรณเพ็ชร

๐๖/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๓๖
นายกฤษณะ นิรันดร์ศีลคุณ

๐๔/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๓๗
นายรุ่ง หอมน้อย

๑๒/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๓๘
นายธนวันต์ ปานทะยักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๓๙
นายธนิตศักดิ

์

เลิศฤทธิธนัญธร

์

๑๑/๐๘/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๔๐
นายคมสัน สังฆรัตน์

๑๐/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๔๑
นายสมชาย แยบกสิกิจ

๐๗/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๔๒
นายประเทือง ปกษี

๐๑/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๔๓
นายสัญญา คลำเงิน

๐๘/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๔๔
นายสุขสันต์ แสงบำรุง

๐๘/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๑๔๕
นายสุรพล วันนา

๐๖/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๔๖
นายจรูญ ทองแพ

๑๒/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๔๗
นายชนาธิป แรกเจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๔๘
นายไพรัตน์ คลังหิรัญ

๑๒/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๔๙
นายสิริวัฒน์ ผูกพัน

๐๙/๑๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๕๐
นายชุมพล ดาแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๕๑
นายนฤนาท แก้วศรี

๐๒/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๕๒
นายวัลลภ ศรแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๕๓
นายมณี กรานกูล

๑๐/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๕๔
นายสุรัตน์ แสนทวี

๑๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๕๕
นายบุญหลง คำดา

๑๒/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๕๖
นายสุบิน เพ็งเมือง

๐๔/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๕๗
นายอำนาจ ชืนสีนวล

่

๐๖/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๕๘
นายวีระ เสือมัน

่

๐๘/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๕๙
นายบุญมี วรรณสุภา

๐๘/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๖๐
นายยงยุทธ สุขโชติ

๑๑/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๖๑
นายวิรัช นิลคำ

๑๒/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๖๒
นายนิพล ทาลา

๑๒/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๖๓
นายภัทรศักดิ

์

อับดุลเลาะห์
๐๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๖๔
นายมาโนทย์ สอนคลัง

๐๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๖๕
นายเถลิงศักดิ

์

ครูบรรณ์
๐๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๖๖
นายทรงวิทย์ แก้วสารพัดนึก

๐๔/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๖๗
นายอนนท์ คำกลิน

่

๐๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๖๘
นายอานนท์ เปยมพร้อม

๐๕/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๖๙
นายปรากาจน์ หอมชืน

้

๑๐/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๗๐
นายวีระชาติ ก้อนแพร

๑๒/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๗๑
นายปยมาต แสงวิชัย

๐๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๗๒
นายชัยณรงค์ พูลเกษร

๐๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๗๓
นายประธาน วงษ์ตะเคียน

๐๒/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๗๔
นายนพรัตน์ ระโส

๐๔/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๗๕
นายณัฐพล แก่นเขียว

๐๔/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๗๖
นายสงกรานต์ กฤษดี

๐๕/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๗๗
นายสุทัศน์ มีมาก

๐๗/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๗๘
นายมนัส มันจิต

่

๐๙/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๗๙
นายสิทธิพร เทียงตรง

่

๑๐/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๑๘๐
นายสุธี อรุณไพโรจน์

๑๐/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๘๑
นายวีระ ทิมวรดี

๑๑/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๘๒
นายวีรยุทธ มณเฑียร

๐๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๘๓
นายเจษฎา สุดทอง

๐๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๘๔
นายพิภพ หมีทอง

๐๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๘๕
นายพงษ์ธร เชาวนปรีชา

๐๖/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๘๖
นายชนินทร์ ฟกนาค

๐๘/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๘๗
นายเทอดศักดิ

์

สุขอินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๘๘
นายพระเสาร์ ทัพนิล

๐๔/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๘๙
นายสุริยา ตริเกษร

๐๕/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๙๐
นายนภดล สามล

๐๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๙๑
นายชัยเชษฐ์ สุกรินทร์

๐๘/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๙๒
นายสรพงษ์ คำชะนี

๑๐/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๙๓
นายสัญชัย ใจอารีย์

๑๐/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๙๔
นายไกรสร สีทา

๑๐/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๙๕
นายเมธา อินทรรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๙๖
นายธวัชชัย บุญกร

๐๓/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๙๗
นายมายิด หะรีเมา

๐๔/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๙๘
นายมานิตย์ คำเอียม

่

๐๕/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๑๙๙
นายมนตรี ฤทธิกระจาย

์

๐๕/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๐๐
นายอนุชิต เขตร์วิริยะการ

๐๘/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๐๑
นายธีรนัย ช่างดี

๐๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๐๒
นายวีรศักดิ

์

สง่างาม
๐๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๐๓
นายสำราญ อินอิม

่

๐๒/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๐๔
นายประทีป พู่กัน

๐๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๐๕
นายสมพงษ์ คำสุข

๐๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๐๖
นายเสกสรร เงินอยู่

๐๗/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๐๗
นายศักดิชัย

์

บุญสาร
๐๗/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๐๘
นายธนากร ศรีสุข

๐๘/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๐๙
นายณํฐพล ผากิง

่

๑๒/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๑๐
นายสุทธิคุณ มีเอียม

่

๐๑/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๑๑
นายนุกูล เนยอิม

่

๐๕/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๑๒
นายวีรภัทร บุตรดีมี

๐๕/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๑๓
นายสมชาย อินทะเรืองศร

๐๙/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๑๔
นายหาญ รืนรมย์

่

๐๙/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๒๑๕
นายประจักษ์ หว่างจีน

๑๐/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๑๖
นายพูลศักดิ

์

จำนง
๐๑/๐๙/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๑๗
นายปฎิคม สุดสีท

๐๔/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๑๘
นายวสันต์ วรรณสูตร

๐๔/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๑๙
นายจเร พิมพ์โคกแฝก

๑๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๒๐
นายนิรุตติ

์

จิวเดช

๋

๑๐/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๒๑
นายสุภัทรชัย แดงเวช

๑๒/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๒๒
นายธีรยุทร ขำแสน

๑๒/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๒๓
นายผดุงศักดิ

์

สระทองน้อย
๑๒/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๒๔
นายนภดล ยิมน้อย

้

๐๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๒๕
นายชัยวัฒน์

เลิศวิไลอนันต์กุล
๐๖/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๒๖
นายอุดร กองสุข

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๒๗
นายฉัตรชัย ไชยฤทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๒๘
นายอภิวัฒน์ เพ็งทา

๐๒/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๒๙
นายอุบล อินจีน

๐๒/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๓๐
นายนวพล เนาเหนียว

๐๒/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๓๑
นายปารินทร์ คมขำ

๐๓/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๓๒
นายจักรกฤษณ์ ภูนัสสูง

๐๕/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๓๓
นายต้น แสงเกษ

๐๕/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๓๔
นายบรรพต พิมพ์มาตร

๐๗/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๓๕
นายพลวัฒน์ กมลสุข

๐๘/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๓๖
นายธานินทร์ เชืออภัย

้

๐๘/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๓๗
นายคณิน ลำมะนา

๐๓/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๓๘
นายณรงชัย นิลฉำ

๐๔/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๓๙
นายธวัชชัย นิกรพล

๐๔/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๔๐
นายณัฐพล ก้อนจันเทศ

๐๔/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๔๑
นายเทอดศักดิ

์

คงผ่อง
๐๕/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๔๒
นายสยามรัฐ ทรัพย์กรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๔๓
นายสุเมธ ศรีประภา

๐๘/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๔๔
นายณภัทร นาคกะภูมิ

๑๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๔๕
นายวัฒนา แสนมุข

๑๒/๐๙/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๔๖
นายชาติชาย ขำกระแส

๐๑/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๔๗
นายสมชาย เจริญสุข

๐๒/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๔๘
นายอดิศักดิ

์

จินดา
๐๕/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๔๙
นายวรุติ นกทะนงค์

๐๗/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๒๕๐
นายสถาพร วจีสัจจะ

๑๐/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๕๑
นายสมชาย โชตะคุ

๐๕/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๕๒
นายวิชุกร กิจเสนาะ

๐๗/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๕๓
นายอานนท์ อินทร์หมุด

๐๘/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๕๔
นายณรงค์ ทองสด

๑๐/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๕๕
นายจิรพงษ์ โพนสุข

๑๐/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๕๖
นายทวีพงศ์ แก้วบัวดี

๑๐/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๕๗
นายพงศธร โพธิศรี

์

๐๑/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๕๘
นายพีระพงษ์ สว่างยิง

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๕๙
นายวิศิษฏ์ แทนศรี

๐๔/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๖๐
นายภูริทัต ปยะแสง

๐๗/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๖๑
นายมด ยอดรัก

๐๗/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๖๒
นายอนุชา ภู่ทิพย์

๐๗/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๖๓
นายอนิรุทธิ

์

แสงแมงทับ
๐๘/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๖๔
นายชัยพร วงษ์ศรีแก้ว

๑๐/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๖๕
นายธงชัย พุมมี

๑๐/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๖๖
นายอนาคต จันสำราญ

๑๐/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๖๗
นายเดชา เรือศรีจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๖๘
นายนิติพนธ์ ช่างยา

๐๒/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๖๙
นายสมรถ แพงศรี

๐๒/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๗๐
นายอดิศร อบปน

๐๓/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๗๑
นายผดุงเดช ตามพระหัส

๐๓/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๗๒
นายขวัญชัย สอนเนียม

๐๔/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๗๓
นายวิวัฒน์ สิทธิเกษร

๐๔/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๗๔
นายเกรียงศักดิ

์

เรืองฤทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๗๕
นายชัชวาล แสงสังวาลย์

๑๐/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๗๖
นายวสันต์ เครือวัลย์

๑๑/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๗๗
นายจักรภัทร จุสถิตย์

๑๑/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๗๘
นายยศพล สิงห์โตทอง

๐๑/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๗๙
นายจักรกฤษณ์ แก้วก้อน

๐๑/๑๐/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๘๐
นายปจพล อำทิม

๐๑/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๘๑
นายฟาง รอดเข็ม

๐๑/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๘๒
นายฉัตรชัย อุ่นสำโรง

๐๒/๐๑/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๘๓
นายสมเกียรติ กระจายสี

๐๓/๐๑/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๘๔
นายอุเทน โพธิดี

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๒๘๕
นายบุรินทร์ อินทร์ทอง

๐๑/๐๒/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๘๖
นายพรมพิราม คำหล่า

๐๑/๐๒/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๘๗
นายนัฐกิจ หมู่พยัคฆ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๘๘
นายอนุพนธ์ อ่อนดี

๐๒/๐๕/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๘๙
นายณัฐการ วงศ์เศษรฐ

๐๓/๑๐/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๙๐
นายอาทิตย์ อินทรสุวรรณ

๐๕/๐๖/๒๕๔๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๙๑
นายภัคธร อุ่มอยู่

๑๐/๐๗/๒๕๔๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๙๒
นายธีรศักดิ

์

ดีสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๙๓
นางสาวจงรักษ์ ทองแท้

๐๑/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๙๔
นางเพชร จันลอย

๐๑/๐๕/๒๕๑๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๙๕
นางสาวหิมพาน เพ็ญจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๙๖
นางจีระบุตร แสงชาติ

๐๑/๐๘/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๙๗
นางสาวดวงเดือน อัมระนันท์

๐๑/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๙๘
นางกาญณัฏฐ์ อินทร์ชา

๐๑/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๒๙๙
นางสาวดาวเนตร เรืองทัพ

๐๑/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๐๐
นางสาวบุญทัน ดิษฐจาด

๐๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๐๑
นางสาวนภา สังข์ดิษฐ

๐๑/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๐๒
นางขันทอง พุ่มพฤกษ์

๐๑/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๐๓
นางสาวกนกวรรณ ฐานโพธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๐๔
นางสาวสุปริญญา พันเกษม

๐๑/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๐๕
นางสาวนฎกร ช่างผาสุข

๐๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๐๖
นางสาวศิรินรันด์ อินเดช

๐๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๐๗
นางจุฑารัตน์ เอียมเอียง

่ ้

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๐๘
นางสาวสุฑามาศ อ่องละออ

๐๑/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๐๙
นางสาวสกาวรัตน์ บุญสิงห์

๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๑๐
นางสาวนิกษา เฉลยสาร

๐๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๑๑
นางสาวอังคณา สุขแจ่ม

๐๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๑๒
นางสาวศรัณย์ภัทร ทองขำ

๐๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๑๓
นางกาญจนา มณีกุล

๐๑/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๑๔
นางสาวศศิกัญชณา ชัยฤทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๑๕
นางสาววราพร พนมสวย

๐๑/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๑๖
นางนิตยา โพธิบุญ

์

๐๑/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๑๗
นางสาวอุษา จิตมัน

่

๐๑/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๑๘
นางสาวเสาวภา อินทรเกษตร

๐๑/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๑๙
นางสาวดรุณี จักร์กร่าง

๐๑/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๓๒๐
นางสาวรุ่งดาว วาอุทัศน์

๐๑/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๒๑
นางสาวปทมา พรมสายบัว

๐๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๒๒
นางสาวเยาวลักษณ์ นุภา

๐๑/๐๑/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๒๓
นางสาวพุทธรักษา ภู่โค

๐๑/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๒๔
นางสาวปรางค์ขวัญ กรมไธสง

๐๑/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๒๕
นางสาวภรณ์ทิพย์ เมืองภู่

๐๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๒๖
นางสาวสุวันรัฐ อินทยา

๐๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๒๗
นางสาวเพ็ญนภา เกลียงแก้ว

้

๐๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๒๘
นางสาวณฐมน กลินศรี

่

๐๑/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๒๙
นางสาวลภัสภาส์ เกตุภู่

๐๑/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๓๐
นางสาวอมรรัตน์ บุญครอบ

๐๑/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๓๑
นางสาวนัดดา สุขเกษม

๐๑/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๓๒
นางสาวเบญจวรรณ ม่านศรี

๐๑/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๓๓
นางสาวบุษบง จุลมุสิก

๐๑/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๓๔
นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวทอง

๐๑/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๓๕
นางสาวฐิตาภรณ์ ทองนาค

๐๑/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๓๖
นางสาววีรวรรณ รุ่งสกุล

๐๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๓๗
นางสาวอินทุอร มันเขตวิทย์

่

๐๑/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๓๘
นางสาวไอลดา เรืองบุญ

๐๑/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๓๙
นางสาวจิราพร ยศสมบัติ

๐๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๔๐
นางสาวปวีณา ปญญาฤทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๔๑
นางสาวศิริพร ใส้พงษ์

๐๑/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๔๒
นางสาวรัตนา ยุบรัมย์

๐๑/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๔๓
นางสาวพัชรา มิงคำเลิศ

่

๐๑/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๔๔
นางสาวอังคนา ศรีพูล

๐๑/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๔๕
นางสาวอารยา ทรัพย์อุดม

๐๑/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๔๖
นางสาวปทมวรรณ ปองปอม

๐๑/๐๙/๒๕๔๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๔๗
นางสาวสุวนันท์ แสงพิชัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๑๓๔๘
เด็กชายชนาทิต สิงห์แรง

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๔๙
เด็กชายพงศกร สุขเกษม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายปฐพร เฮ่ประโคน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายธีรัตม์ พันธุพงศ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๕๒
เด็กชายภัทรพล ประสาทนำเงิน

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๕๓
เด็กชายปฐวี พงษ์อนันต์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายพีรพัฒน์ บานเย็น

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายพัสกร วงษ์ทองดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๕๖
เด็กชายพรนภัส บุญช่วยชู

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๕๗
เด็กชายธนดล คูณจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๕๘
เด็กชายเจษรินทร์ บุตรศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๕๙
เด็กชายชัชชล มันทรัพย์

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงดาราวดี พรมเวียง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงสุวิมณ สิงห์บำรุง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงอาภัทธรา เกตุกล้า

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๖๓
เด็กหญิงกันธิชา มังกร

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๖๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ รุ่งเรือง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงนันทกานต์ กายแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๖๖
เด็กหญิงสรณ์สิริ เมืองจันทร์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๖๗
เด็กหญิงอลิศา สุขอิม

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๖๘
เด็กหญิงธัญวรรณ กาละศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๖๙
เด็กหญิงผกาวรรณ รุ่งโรจน์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ รอดสม

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๗๑
เด็กชายธีร์ธวัช แช่ลี

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๗๒
เด็กชายนพรัตน์ จันทร์ชืน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๗๓
เด็กชายรณพีร์ รอดปานะ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายรัฐภูมิ นิระพันธุ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ เทียนขาว

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายวรรธนัย มานิตย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๗๗
เด็กหญิงนารีรัตน์ บัวเรือง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๗๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ แช่ตัน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๗๙
เด็กหญิงปลายฟา ดาวอุดม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงพัชรพร จิวสืบพงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๘๑
เด็กหญิงมัลลิกา ราชกิจ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๘๒
เด็กหญิงสุพรรษา บุญช่วย

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายนัทธวัช เสาวภาค

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๘๔
เด็กชายนพคุณ หล้าอุด

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายณัฏฐพล บุญเพิม

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๘๖
เด็กชายทัศนะ โพธิเดช

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายสุวรรณภูมิ ทัศนิตย์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๘๘
เด็กชายภัทรพล ศรีเปรม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๘๙
เด็กชายใจเพขร จันทร์ฉำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายคัมภีร์ ผาสุขพักตร์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๙๑
เด็กชายธนัช จันทร์เจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๙๒
เด็กหญิงธมนวรรณ บรรดาศักดิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงแพรวา ชัยชมพู

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๙๔
เด็กหญิงปาณิสรา เฮงสุวรรณ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๙๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ สำเภาน้อย

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๙๖
เด็กหญิงอโนชา ระโยธี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๙๗
เด็กหญิงณัฐธิดา แดงแย้ม

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๙๘
เด็กหญิงเขมจิรา จตุพร

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๓๙๙
เด็กหญิงจารวี อ่อนเขตร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ มาสุข

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงลลิตา สุระดม

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงวรณัน ปรีชาจารย์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงภรณ์ไพลิน ถึงถิน

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงนลินนิภา สวนมณี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายธนกฤต รอดไพ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยงเขตรการณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายธันยาศักดิ

์

ปรางเลิศ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ โกธรรม

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ตุ้นแดง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงมุฑิตา ฉายลักษณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๑๑
เด็กหญิงบุญสุตา โพธิศรี

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ สายเพ็ชร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงปทิตตา จันทร์ยศ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงวรัทยา รุ่งรัตนมงคลดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงณัฐทิชา ศรีภูธร

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๑๖
เด็กหญิงกิติมา ด้วงชืน

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๑๗
เด็กชายศิลปชัย ถ้วยอิม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงธิดา มีทรัพย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงรัตติการณ์ แก้งทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงประภา สุทัศน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๒๑
เด็กหญิงรุ่งนภา หมอแจ่ม

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายพรเทพ พรมโชติ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรเทศ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๒๔
เด็กหญิงกุลณัฐ ใจคง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๔๒๕
เด็กหญิงวรรณภา แก้วกิจจา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๒๖
เด็กหญิงปานรวี ภู่ระย้า

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๒๗
เด็กหญิงพิชชาพร ศาตรสุโข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๒๘
เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ วงษ์เณร

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๒๙
เด็กหญิงธนพร บุตรเตือน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ แก้วตรีวงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายศุภกิจ กลัมพสุต

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๓๒
เด็กชายเศกสันต์ กำแพงงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เจตเกษกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญขันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๓๕ เด็กหญิงเลิศวิไลลักษณ์ฃ

คงวิภาค
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงจินดาพรรณ อินทรสุวรรณ

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ ใจยา

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงวรรณภา แสงหนู

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๓๙
เด็กชายธวัลรัตน์ พรหมตระกูล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายณัฐวุฒ นิลทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๔๑
เด็กหญิงวนิดา ทองฤทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงรังศิมันต์ ศรีรัตนะ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงจันทัปปภา จันแก้ว

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงนิศารัตน์ สุทธิศรี

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๔๕
เด็กหญิงอัญชลี ชัยฤทธิ

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๔๖
เด็กชายนัฐภาค พุ่มเถือน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๔๗
เด็กชายปรายฟา เมณฑ์กูล

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงสุนิษา สุขกัญญา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงวัณวิษา แพรเงิน

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายธนภัสสร์ สมัครเขตกิจ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงปณิชา เขียวอุบล

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๕๒
เด็กชายอัสวิน บวรเจริญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๕๓
เด็กชายภมร สิงห์โสม

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๕๔
เด็กชายวิชญะ ชินพะวอ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงอรัญญา สว่างแสง

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงศศิธร เอียมน้อย

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงเตือนใจ เนืองสนธิ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงชลธิชา วิริยะอัตถาวร

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายจิตรดิลก ดวงเดือน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายสุทัศน์ ศรีบุญเรือง

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงนันทิชา ปานกรด

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๖๒
เด็กหญิงสุภัทรา พินิจเกษร

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๖๓
เด็กหญิงศุภัชญา รอดทรัพย์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายพงศกร ชูชีพ

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๖๕
เด็กชายฐิติโชติ ขันทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๖๖
เด็กหญิงพิชามญชุ์ สมัครการ

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายอัษฎาวุธ บังแสง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายอิสระ แสงขำ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๖๙
เด็กชายยศวรรษ กลินกำจาย

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงวันวิสา พุทธา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๗๑
เด็กชายบูชิต หนูวงษ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๗๒
เด็กชายวันชนะ ปุมแก้ว

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๗๓
เด็กชายฉัตรมงคล นุวัฒน์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายธนภัทร อุฬารรักษ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงปลายฝน พุทธจรูญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๗๖
เด็กหญิงณัฐณิชา ศักดิพรพรหม

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๗๗
เด็กชายรพีภัทร เกิดพร้อม

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๗๘
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

นิยมลักษณ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๗๙
เด็กหญิงชญาดา จันทรัพย์

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายณัฎ ภูมิมเหศวร

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๘๑
เด็กหญิงจีรภา ไหลลิน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๘๒
เด็กชายรัฐภูมิ พรหมเรือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๘๓
เด็กชายธนกฤต สาระกิจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๘๔
เด็กชายพัทธนันท์ ตามพหัตถ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๘๕
เด็กชายชนินทร์ สีพิลา

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงไหมทอง คามไธสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๘๗
เด็กหญิงอรอนงค์ องค์จินดาวณิช

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายเฉลิมพงศ์ นาเวช

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงทัศนวรรณ ดาราเพ็ญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์อ่อน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๙๑
เด็กชายจิรภัทร ศยามานนท์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงพลอยชมพู อยู่ศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงจุฑามณี ดีพิจารณ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๙๔
เด็กชายวีรภัทร ฤทธิเดช

์

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๔๙๕
เด็กหญิงดวงฤทัย โชติพรม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๙๖
เด็กชายรัฐรวี เจริญขำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงนภัสรา ปญสุวรรณวงศ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๙๘
เด็กชายธรรณ์ธร อู่ชมภูทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายพีระพงษ์ ดวงจินดา

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงชฎาภัทร์ พรายศรีสุข

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายนครินทร์ ลิมประไพ

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายธีรเดช พัฒแก้ว

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายบุญพจน์ ซือตรง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สมพร

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายนันฐวุฒิ สมัคสิกิจ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายนนทวัฒน์ สุวรรณคำภู

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงปนัดดา ราชเดโช

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายกฤษฎา พันธ์เทศ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กหญิงจตุพร สุวรรณศิลป

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายกลวัชร ขันเกษตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายวรวุฒิ มากรืน

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๑๒
เด็กหญิงนฤมล กรุ่งฉนูฉัตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๑๓
เด็กหญิงนริศรา เนืองสุนันท์

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๑๔
เด็กหญิงนินตรา ชัยพิพัฒน์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงปวีณา บุญสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายเอกลักษณ์ บุญยะ

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๑๗
เด็กชายสุทัศน์ ขำช้าง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ เสนาะเสียง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงธัญชนิต ม่วงศรีเมืองดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงพรลภัส ใจเทียง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๒๑
เด็กชายปุริน นกเขียว

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๒๒
เด็กชายเมธา ศรีวรรณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงเปยมสุข ทองถมยา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๒๔
เด็กหญิงชิตชุดา ฟกทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายอภิรักษ์ ต่วนเย็น

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายก้องภพ อยู่เย็น

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๒๗
เด็กหญิงบุษยมาศ บาระมี

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงรัตนา พวงผกา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงศิรประภา ทองสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายธนพงศ์ เนตรคำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๓๑
เด็กชายธวัชชัย สายทองคำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๓๒
เด็กชายศุภลักษณ์ เกยอินทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๓๓
เด็กชายภิญโญ อยู่สม

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงจุภาพร อิมทะเล

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงญาณวิภา มาทา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๓๖
เด็กชายรณกร หอยสังข์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๓๗
เด็กชายกิตติคุณ เพ็ชรศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงประภัสศร พะมอน

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงศิลาพรรณ ปนทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงวรรณวิษา แข็งกล้า

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๔๑
เด็กชายชัยมงคล พระสำเริง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๔๒
เด็กหญิงเมย์ คาร

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา ยศสมบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงรัชนก สีเหลือง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงอรพรรณ นุชขำ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายณัฐวัตร ขำเขียว

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๔๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สัมมาอรรถ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงฐนิตา ศูนย์ปาน

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงตันหยง บุญเถือนทับ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กชายกุมภา ตรีสิน

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๕๑
เด็กชายอัมรินทร์ บุญช่วย

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๕๒
นายชิตชัย ตุลาทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๕๓
นายชาญชัย ตุลาทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๔๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายจิรายุ ด้วงไร

๑๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายจีรภัทร ฝากาทอง

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายชนะชัย ปาละศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายณัฐวุฒิ กลัดเพ็ชร

๒๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายธนภัทร์ เพชรมณี ๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายธิติวุฒ คำตา

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายปฏิภาณ ขนิษฐา

๒๒/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายปรัชญา วีระสิทธิ

์

๑๕/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายพีรพัฒน์ ยุติธรรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายวีระ คุ้มเกรง

๒๓/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๖๔
เด็กชายศกุนิชญ์ กลัดเพ็ชร ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๕๖๕
เด็กชายสราวุธ สนธิ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๖๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

จันทา ๕/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๖๗
เด็กชายเอกพงษ์ น้อยจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงกนกวรรณ เสียภัย

๑๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงกิตติยา ขุนสันเทียะ

๒๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงนันฐชา ศรีเรือง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงนันทนารัตน์ หอมชืน

้

๑๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๗๒
เด็กหญิงนุจนารถ ศรีพูล ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๗๓
เด็กหญิงปณัฐดา เปยทอง ๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๗๔
เด็กหญิงปนัดดา กำแพงนิล ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๗๕
เด็กหญิงปทมาภรณ์ สิราช ๔/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๗๖
เด็กหญิงปยวรรณ คล้ายอุดร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๗๗
เด็กหญิงพรพิมล เมธากูล

๑๙/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๗๘
เด็กหญิงมณฑิรา ทรัพย์เสือ

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายชญานิน กรุมุติ

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กชายธนภัทร ทรัพย์ทัด

๑๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๘๑
เด็กชายนันทวัฒน์ คำปน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายพัชรพล พ่วงนาค

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ศรีนุต

๒๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายศราวุฒิ เอียมสะอาด

่

๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กชายสราวุฒิ อิมสมบัติ

่

๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๘๖
เด็กชายสุธากร พิลึกนา

๑๙/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๘๗
เด็กชายพัฒนนันท์ จันทรา ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายวีระพล อ้นทรัพย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงกนกพร มีเพชร ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงณัฐนันทพร ต่วนชะเอม ๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๙๑
เด็กหญิงปาณิศา พุ่มเจริญ

๒๘/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๙๒
เด็กหญิงศรุตา สังข์เหม

๒๑/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๙๓
เด็กหญิงศศิกาญณญ์ ชูชิต

๒๖/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงสิริโสภา พุ่มกล่อม

๒๑/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๙๕
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สีงาม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๙๖
เด็กชายคมสรร อยู่อยู่ ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายจิรพัส มันศักดิ

่ ์

๒/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายเจตนิพัทน์ สอนน้อย

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายณัฐพงศ์ ธูปขำ

๑๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คำเลิศ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายธนโชติ ภู่แพ

๑๕/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายพงศธร พารินธร

๒๒/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายภาณุพงศ์ บูชา

๒๐/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ ปรางโท้

๒๓/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายวีรภัทร ปุนประเสริฐ ๘/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายสรรชัย มงคล

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายสหภาพ ปานอุทัย

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

กองพรมฤทธิ

์

๑๒/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายอภิวัฒน์ เปยมสุข

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายเอกรินทร์ อินทร์ศักดิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๑๑
เด็กชายธนายุต วีรเดชะ

๒๙/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ หอมสุวรรณ

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๑๓
เด็กหญิงญาณภัทร ถวัลย์เวช

๑๗/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๑๔
เด็กหญิงฐิตา ยอดรัก

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๑๕
เด็กหญิงฑิฆัมพร ศรีอำไพพร

๒๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๑๖
เด็กหญิงณัฐธยา ฟองเอม

๒๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๑๗
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ผู้อยู่สุข ๙/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงมณธา อินทรัตน์

๑๕/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๑๙
เด็กหญิงวรกานต์ จูเกษม

๑๖/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงวรัญญา ปานอุดมลักษณ์

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๒๑
เด็กหญิงภัสสร ฉายสุวรรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๒๒
เด็กหญิงสุกัญญา ทัพเงิน

๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กหญิงสุธิดา เฉียดแหลม

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๒๔
เด็กชายกันตพงศ์ กาฬภักดี ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๒๕
เด็กชายจิรพัส แก้วเกิด ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๒๖
เด็กชายจีรภัทร วันทะมาศ

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๒๗
เด็กชายชัยพัฒน์ ศรีอารยชาติ

๑๑/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๒๘
เด็กชายชาคริต พิเศษ

๑๖/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๒๙
เด็กชายธนายุทธ จันมา

่

๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายปฏิพัทธ์ จันทร์เกิด

๒๐/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๓๑
เด็กชายพงศ์ธร บุญคง ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๓๒
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ แจ่มจำรัส

๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๓๓
เด็กชายภานุพงศ์ เวชกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๓๔
เด็กชายภูมินริศร ปญญาไข

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๖๓๕
เด็กชายมงคลชัย ดอกพุด

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๓๖
เด็กชายมารุต พัดไทสงฆ์ ๗/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๓๗
เด็กชายรพีภัทร ศรีวรษา ๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๓๘
เด็กชายรังสิมันต์ เณรทอง

๒๙/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๓๙
เด็กชายรัตนากร เฟองชีวิต ๔/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายวริศ เสลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๔๑
เด็กชายวิสุทธิศักดิ

์

วิเชียรฉาย
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๔๒
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ดวงไกร
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๔๓
เด็กชายศิริมงคล มีพุ่ม ๔/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๔๔
เด็กชายสุภนัทน์ แสนคำ ๑/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๔๕
เด็กชายอชิตะ ฮิวส์

๑๒/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๔๖
เด็กชายอธิป จันทิตย์

๑๓/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๔๗
เด็กชายอัสดาวุธ อุดมสุข

๑๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๔๘
เด็กชายธนดล ชลวารี ๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๔๙
เด็กชายธีรชัย ลบเกตุ

๒๑/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายพงศธร อ่อนสกุล ๖/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๕๑
เด็กชายจีราเจต นีลี

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายศิวกร บุญเม่น

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๕๓
นางสาวกัญญารัตน์ พลอยแดง

๑๕/๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๕๔
เด็กชายณัฐิวุฒิ โพธิสระ

์

๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๕๕
เด็กชายพีรภาส อินทพัฒน์

๑๖/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๕๖
เด็กชายไพโรจน์ ผึงแย้ม

้

๒๒/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๕๗
เด็กชายยุทธภูมิ แซ่อึง

้

๑/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กชายวิธวินท์ ชูเฉลิม

๑๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๕๙
เด็กชายสุรชัย พุ่มไสว ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายเสกสรร สร้อยจิต ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงมาริษา แสงงาม ๒/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๖๒
เด็กชายณัฐกิตต์ วงศามัน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงธัญชนิต รักบุญ

๒๓/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงฬฌาภรณ์ ศักดิเสือ

์

๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๖๕
เด็กหญิงวันเพ็ญ กลำมาก

๑๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

จิตราวัลย์
๑๓/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๖๗
เด็กชายชินทัศน์ สิทธิ ๖/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๖๘
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ห่วงสุวรรณ์
๒๕/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๖๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ทับทิมนิล

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายพลพล โพธิระย้า

์

๒๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๗๑
เด็กชายมโนชา ดาราเพ็ญ

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๗๒
เด็กชายเมธา พันทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กชายวันชนะ โตยิง

่

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กชายเจษฎา พูลอนันต์ ๘/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๗๕
เด็กชายชญานันท์ เพิมเขตการณ์

่

๑๕/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายธนา เขม้นเขตการณ์ ๕/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๗๗
เด็กชายธีรภัทร์ ฉิมแย้ม

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๗๘
เด็กชายนิธิศ ไชยทาน

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๗๙
เด็กชายปณณทัต สังข์ชัย

๒๙/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายวรเมธ หลังพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๘๑
เด็กชายศิวศิลป กลินเจริญ

่

๔/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๘๒
เด็กชายสุรพัศ กลันเกลียง

่ ้

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๘๓
เด็กชายอุทญากร เขียวงาม

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๘๔
เด็กชายเอกพจน์ พวงจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายอมรเทพ ผาชา

๑๓/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายฆนาคม ชำนิการ

๒๒/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงภัทรวดี แพทย์ไชโย

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๘๘
เด็กหญิงมุนินทร์ พัดโบก ๕/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วัดเมือง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายนรวิชญ์ สิงโห

๑๖/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายคีตรภัทร์ ตะนัง ๓/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายธนวัฒน์ บุญปกครอง ๑/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๙๓
เด็กชายนฤสรณ์ เขียวเขิน ๕/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๙๔
เด็กชายภูริณัฐ คงคานิง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๙๕
เด็กชายรณกฤต ไกรสังข์

๑๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๙๖
เด็กชายวงพิทักษ์ เสมโซ๊ะ

๒๔/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๙๗
เด็กชายอติคุณ ฉิมแย้ม

๑๔/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายเอกอนันต์ พิชัยพัฒนเจริญ

๓๑/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่โอ้ว

๑๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายณภัทร ราชกิจ

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายอาทิตย์ สินทร

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงวัลยา แสงบุญส่ง

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายอมรชัย มูลเกตุ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายตรัยภูมิ บุญกล่อม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายจุลจักร มากโภคา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงสมฤดี เทียนศิริ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงวันวิสาข์ โตสงคราม

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายอริยะ รักกลิน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงณัฐนิชา จันทร์รุ่งเรือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายอันโทเนียส ต๊าดบาคช

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กหญิงกาญจนณัฐ สุ่นนิม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายชาคริยา แก้วคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายโชติพงศ์ มาสง่า

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๑๔
เด็กหญิงฐิติวรดา กลินจันทร์

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายธีรวิทย์ สิงห์วี

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายเจษฎา แสงสุข

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๑๗
เด็กชายพีรวิชญ์ เพชรสันทัด

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงอักษราภัค มาตุจรัส

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๑๙
เด็กชายธีรภัทร์ สระทองวาท

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายปภังกร อ่อนน้อม

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๒๑
เด็กชายนันทกร เสือเผือก

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๒๒
เด็กชายคมกริช สังขะหะ

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๒๓
เด็กชายสมชาย บัวตูม

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๒๔
เด็กหญิงเกศรินทร์ ยังมาก

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๒๕
เด็กชายศตวรรษ ศรีเกษม

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงมานัสนันท์ แก้วตัน

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายวิกรม สินธุธาน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๒๘
เด็กหญิงวราภรณ์ จารุพินิจกุล

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงพิมพ์ญาฎา มันเกษวิทย์

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงอรปรียา แปนงาม

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๓๑
เด็กหญิงปณฑิตา ประจงไสย

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๓๒
เด็กหญิงสิริวรรณ บุญเหนีย

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงธัญญรัตน์ ประสิทธิเขตกิจ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๓๔
เด็กหญิงปนิฐา กระแสร์ญาณ

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๓๕
เด็กหญิงนริศรา ตาลสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๓๖
เด็กหญิงฐิติมา สุวรรณหงษ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๓๗
เด็กชายสหรัฐ ขำดี

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๓๘
เด็กหญิงรุ้งพร นุชอำพันธุ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงชลิตา สรรสุพรรณ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายปรินทร ปนนาค

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๔๑
เด็กชายธีระชาติ สุตะพันธ์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายธนภัทร เลียงสุข

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายธนากร ตันตระกูล

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงสุพรรษา พันธุจบสิงห์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๔๕
เด็กชายนักรบ อยู่สนิท

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงศิราภรณ์ ชาวบ้านคอย

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายปกปอง วงษ์เพิก

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงปริญาภรณ์ ศรีประเสริฐ

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๔๙
เด็กชายธนวัฒน์ ชูชัยมงคล

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สรวงเทพ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายภูธเนศ อ่องแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๕๒
เด็กหญิงพิชญานิน อยู่ชัง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๕๓
เด็กชายภูเบส บุญน่วม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงศศินา ศรีกรชำนาญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๕๕
เด็กชายจิดาภัทร ศรีชมภู

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายปราโมทย์ โมกขศักดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงเพชรลัดดา ขำเสม

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงญาณิศา อินทร์โพธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงเบญญาภา อินธนู

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายภัทรพล ศิริสุขพิมล

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงกัลยา บุญมา

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายศตคุณ อุดมวงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๖๓
เด็กหญิงจารุภัทร เลิศศิริสวัสดิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายสิริวัฒน์ ธวัชวงษ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงธนัชภัค ธิชากรณ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๖๖
เด็กชายณัฐพงษ์ ฉวีไทย

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๖๗
เด็กชายอัครพล เกษธีระกุล

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงสายธาร ยิมย่อง

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงพิมพ์มาดา สังข์ลำใย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงวศินี คำสมัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายรุจิกร ศรีจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงอภิวิภาวดี เพ็ง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายธนพงษ์ ปุยแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๗๔ เด็กหญิงกาญจน์นาวดี
บุญวาด

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงเขมจิรา บัวเริง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงอรทัย สุ่มประดิษฐ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๗๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ปานกรด

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กชายภูริพัฒน์ เจริญโพธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายสรัลบูรณ์ เกตุภู่พงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงปราณปรียา สีบำรุงสาสน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงนาถนภัส แตงแก้ว

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๘๒
เด็กชายภูมินทร์ ก้อนสุวรรณ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายขวัญชัย ชำนาญเวช

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๘๔
เด็กชายสุรวิชญ์ ไชยเสนา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงอรุณี รัตนสารี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงนิศาชล เชยจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๘๗
เด็กหญิงนิสากร เชยจันทร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๘๘
เด็กชายพิชชากร วิถีสุวรรณ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงอจิรวดี บุญช่วย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา ปนเกตุ

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๙๑
เด็กชายธนพงษ์ สิงห์วี

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายปาณวัฒน์ ทองศรี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายพลกฤต นิมพงษ์

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ สมบูรณ์โชคดี

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๙๕
เด็กชายพีรพัฒน์ บัวบุญลือ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงสุกัญญา มณีรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายสุภัทร อรัญโชติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๙๘
เด็กชายคฑาวุธ เพ็ชรรืน

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงนิรชา รักกลิน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงจิราพร ศักดิยิงตระกูล

์ ่

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กชายพีรภัทร ศรีอินทร์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กชายชนะชัย ปอมลอย

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงวนัสนันท์ ใหญ่ยงค์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายสรวิศ ชืนกระจ่าง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงกชกร ยะปะมัย

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายพิชญะ สุขจิตร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายปรเมธ เรืองพงษ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายสิรภัทร โพธาราม

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายกวีวัฒน์ หลีทับ

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายกรกฤต สุวรรณวัฒนากุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๑๑
เด็กหญิงอภิรดี ธงฉัตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายธนาวัฒน์ เมืองศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๑๓
เด็กชายพัสภพ แรงเขตกิจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงธัญญาภัทร หอมจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงแพรวา กลัมพสุต

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๑๖
เด็กหญิงแพรวนภา ขำประเสริฐ

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงศรัญญา เต็งศิริ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายธนบดี อินทรตัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงเบญจพร สุขประสงค์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ บุญมาก

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายปยวัชน์ แสนบุญมา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ กาญจนะ

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๒๓
เด็กหญิงชนัญชิดา จันรัตน์

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วอรสานต์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๒๕
เด็กหญิงนิโลบล คล้ายนิม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๒๖
เด็กชายรุ่งโรจน์ มิงเมือง

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๒๗
เด็กชายธนพล พุ่มพวง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงสุภาวดี เงินบำรุง

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๒๙
เด็กชายรวีโรจน์ พานแก้ว

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ พึงเรือง

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงธนัชภรณ์ ปนเมนท์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๓๒
เด็กหญิงกิติญาดา ใจธรรม

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงวทัญญา โพธิอ่อง

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงวิชญาพร ปนอ่อน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สุขสำราญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายนิภัทร์ บุญสูง

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๓๗
เด็กชายผลิตโชค อยู่หอม

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๓๘
เด็กหญิงสุริศา ดำรงไชย

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๓๙
เด็กหญิงปภาดา พนมเวสน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายธีรภัทร์ ขันเงิน

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงสายทองแท้ เรืองทรัพย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายศิลา ปนหุ่น

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๔๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ไกรวิริยะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงลภัสรดา พันธุ์สุข

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๘๔๕
เด็กชายรณกร วิภาศรีนิมิต

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายสิทธิโชค สุขใจ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๔๗
เด็กชายพงษ์ชัยวัฒน์ สวนมณี

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงชมณรรฐ วรวาท

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงวิมลวรรณ นิลวิจิตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ดิยานันต์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ ไหงเพชร

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๕๒
เด็กชายบุญญปญญ์ รุกขะวัฒน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๕๓
เด็กหญิงพรประภา รอดทุกข์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงพฤกษา วงษ์วินิจสร

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงฑิตฐิตา มีคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๕๖
เด็กหญิงนัฐกานต์ ศรีภุมมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๕๗
เด็กชายกนต์ธร กลัดเพ็ชร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๕๘
เด็กหญิงวรดา วงค์เปยง

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายชนาภัทร แจ้งสุข

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงปานวาด พานิชศุภผล

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงชลธิชา อิมโพธิ

่ ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายสิรภพ แก้ววิเชียร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงศศิพิมพ์ ศรีกาญจนทรัพย์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๖๔
เด็กหญิงธนัญญา มุกดาลอย

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๖๕
เด็กหญิงพิชญาภา แก้วศิริ

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๖๖
เด็กหญิงนิพาดา สังขดิษฐ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๖๗
เด็กหญิงดากานดา สถาพร

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายสุรโรจน์ ตระการเดช

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๖๙
เด็กชายณฐกรณ์ บุญมา

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงอัญธิมากร โพธิเนียม

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงอารดา โพธิเนียม

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงปภาวรินท์ พงษ์พรต

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงณัชชา บุณยเกียรติ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงกชพร ไฉไลสุขสมบัติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายปุณรัตน์ ยอดยศ

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายทักษ์ดนัย วรรณสุธี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๗๗
เด็กชายชัยสิทธิ

์

กระต่ายทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๗๘
เด็กชายจิรวัฒน์ วงษ์วิชาวัฒนา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายกฤติพงษ์ ใจเด็ด

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงกิตติวรรณ คงขันธ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๘๑
เด็กชายรุ่งรดิศ โพทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๘๒
เด็กชายพงศ์พล สมสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงญาณิศา สิงห์คา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๘๔
เด็กหญิงธนวรรณ ขุนศรีรอด

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงนภิสา เกิดนวล

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายสุทธิภัทร นาเวช

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงณิชา อำนวยกิตติพร

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวรรณ์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๘๙
เด็กหญิงชฎารัฐ สุวรรณบาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงณัฐธนภัทร์ ศักดิดา

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๙๑
เด็กชายราชันย์ สว่างแสง

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กหญิงกัลยา กระต่ายทอง

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๙๓
เด็กชายสิทธิโชค พรหมเพียร

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงณิดารัตน์ จันมา

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๙๕
เด็กชายธนาภัสสร์ พุทธกะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๙๖
เด็กชายภูมิภัทร เกตุสวัสดิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงกิตติมา จิตวิจารณ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงวารุณี ทันนิธิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๘๙๙
เด็กหญิงวาสนา ทันนิธิ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กหญิงเอมิกา ทวีแสง

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายรณกฤต รามัญจิต

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายภาคภูมิ รัตนคีรีพฤกษ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายณฐพล เหมะ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายธีรดนย์ ชาญธัญญกรรม

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงฤทัยรัตน์ แววเพ็ชร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายศาสตรา บัวสละ

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงเย็นฤดี ยอดหงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายจิรวัฒน์ บัวบาน

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงปติภา โพธิอ่อน

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ สีทองสา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๑๑
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์ เพ็งละมูล

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๑๒
เด็กหญิงกุลธรา สว่างจันทร์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๑๓
เด็กหญิงนลิน เหมือนสังดี

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๑๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงดิษฐ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๙๑๕
เด็กชายศุภโชค นิลดาสี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๑๖
เด็กชายกิตติกร ไทรทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๑๗
เด็กหญิงปณฑิตา เสือเดช

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงทัศน์ฐวรรณ นินจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายนรวิชญ์ บุญชู

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายอนล คงไทย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุชนวัฒนา วัดวรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายศุภากร อยู่ดี

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๒๒
เด็กหญิงณัฐภรณ์ วิหกรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายรัตนภรณ์ สมบูรณ์ทรัพย์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระงาม

วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายพีรวัส ผันปวน

้

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายอภิวัฒน์ บัวโสม

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๒๖
เด็กชายเกริกเกียรติ จันทยา

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน จันทฤทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๒๘
เด็กหญิงภัทรธิดา รอดเนียม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๒๙
เด็กชายสิทธิโชค อิมอารัญ

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายราชัน พรมเพียร

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงภัทร์รวี อุบลไพร

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงนำเพชร เนินพลับ

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๓๓
เด็กหญิงรวิวรรณ เรืองขำ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงวรรณภา พุ่มมี

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๓๕
เด็กชายกิติชัย หาญเสือเหลือง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๓๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชรินทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายชวลิต ประชาสุภัค

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายนัฐวุฒิ ศรีษะเกษ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายพงศธร หรังอุทก

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายศุภวิชญ์ อินสิน

๑๕/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายสุทธิภัทร หรังอุทก

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๔๒
เด็กชายหทัยวัลย์ ศรีษะเกตุ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๔๓
เด็กชายอนุชาติ ภูมมาลา

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๔๔
เด็กหญิงพรทิวา ทับทิมบัว

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงสุพัตรา สร้อยทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายอัษฎาวุธ เปยมแพร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงปยดา ใจอินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายณรงฤทธิ

์

พรมมิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายณัฐธัญ มณีอินทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายนพรัตน์ พึงสวัสดิ

่ ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๕๑
เด็กหญิงกัณฑิมา ฟกศรี

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๕๒
เด็กชายภัทรพล เพิมศิลป

่

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วมา
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๕๔
เด็กชายณัฐนัย แก้วสี

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายธนชัย รัชตะ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๕๖
เด็กชายอัคตพล โตสอาด

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงสิตานัน สิงโห

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงกรพินธุ์ ขำบุญรอด

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงสุจิตรา พูลคุ้ม

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงภาวิดา เทวรักษ์ษากุล

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงครรธรส เสือเจริญ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๖๐/๑๙๖๒
นางสาวศิรินทิพย์ สงวนวงษ์

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงฐิติกานต์ รักแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๖๔
เด็กหญิงสราวดี บุญศรี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๖๐/๑๙๖๕
เด็กหญิงนภัทราสิณี โพธิคำ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายภิรวุฒิ วงษ์เวช

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายภูวดล บุตรศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายธนดนย์ บุญมา

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายรชต มากคุณ

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายวิทยา เสือสังข์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงนฤมล พรมเพียร

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงอุมากรณ์ สุขอ่วม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงพาทินธิดา ปาทา

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงกชนันท์ พงษ์สวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ชาววังเย็น

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๗๖
เด็กหญิงอรกช แตงสวน

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๗๗
เด็กหญิงกชกร พืชเพ็ง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๗๘
เด็กหญิงสุกัญญา ภูมิสัตย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๗๙
เด็กหญิงสุนิตา เกิดเนตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงรัตนากร บัวแดง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๔๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายภูธร ศรีภูธร

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๘๒
เด็กชายกฤติน ถาวรกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายจิราพันธ์ อบสิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๘๔
เด็กหญิงศิริพร วันเพ็ญ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วลัยสุข
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๘๖
เด็กชายอาทิตย์ เกิดแดง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายปริญญา ทองประไพ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงสวรรยา ยุทธชัย

๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๘๙
เด็กหญิงพรนภา วงษ์มณี

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงพิมชนก ทองอ่อน

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงดรุณี ตะธรรมมา

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๙๒
เด็กชายจักรินทร์ วิเชียรรัมย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๙๓
เด็กหญิงนภาพร -

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๙๔
เด็กหญิงศุลีพร ฮันตระกูล

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายสุธิศักดิ

์

รอดมา
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๙๖
เด็กหญิงณัฐวีร์ อยู่โพธิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงชลลดา สวัสดี

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๙๘
เด็กชายอนัด มาลัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายโชคชัย เมืองเปลียน

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

วลัยสุข
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายบดินทร์ นัยเนตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๔๖๐/๒๐๐๒
นายอานุภาพ ตาลเสียน

้

๐๓/๐๔/๒๕๓๘

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๐๓
นายธีรวัฒน์ ครายานนท์

๑๓/๑๑/๒๕๓๘

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๐๔
นายธีรพงษ์ คงบุรี

๑๖/๐๔/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๐๕
นายสายชล สุขสนัน

่

๐๑/๑๑/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๐๖
นายธีรสิทธิ

์

ทองปาน

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๐๗
นายพูลสิทธิ

์

คงเจริญ

๒๘/๑๒/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๐๘
นางสาวเบญจรงค์ บุญญะถิน

๐๙/๐๕/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๐๙
นายเฉลิมพงษ์ ชูพันธ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๑๐
นายณัฐพล ไพโรจน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๑๑
นายธงชัย สุขสนิม

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๑๒
นายธนพล เรือศรีจันทร์

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๑๓
นายฤทธิชัย ทาอ้น

๐๓/๐๔/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๑๔
นายศราวุธ กลินลำภู

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๑๕
นายพงศกร เครือพุกก์

๑๓/๑๐/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๑๖
นายปกรณ์กิตติ

์

พุทธพชรมณี
๑๖/๐๘/๒๕๔๐

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๑๗
นายพนา กะสวย

๐๖/๐๖/๒๔๘๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๑๘
นายคณิน โตวัตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๑๙
นายจักรกฤษ พูลเพิม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๐๒๐
นายปนนรา จันภิรมย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๒๑
นายศรนรินทร์ จันภิรมย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๒๒
นายสมศักดิ

์

เวลลอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๒๓
นายณัฐวุฒิ จาดสกุล

๑๐/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๒๔
นายธนากร ทนันชัย

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๒๕
นายปยะพล อุ่นญาติ

๒๓/๑๐/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๒๖
นายอนาวิล เมณฑ์กูล

๑๙/๐๘/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๒๗
นายอภิสิทธิ

์

อาเจ๊
๐๘/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๒๘
นายกานต์พิสิษฐ์ แสงอรุณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๒๙
นายธนาวุฒิ มาสวัสดิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๓๐
นายปฏิภาณ พนมนอก

๐๑/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๓๑
นายวีระชัย บรรจงทรัพย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๓๒
นายสิทธิชัย เพชรทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๓๓
นายกฤษนัย ตรันวัน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๓๔
นายนเรศ รัตนสารี

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๓๕
นางสาวภีระสา ศาตะมาน

๐๙/๐๑/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๓๖
นางสาวรัตติการณ์ เรืองศิริ

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๓๗
นายมานัส เกตุบรรจง

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๓๘
นายวุฒินันท์ บุญทอง

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๓๙
นายสหรัถ ภัสสรวิเชียร

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๔๐
นายธีรพงษ์ สร้อยสน

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๔๑
นายธีรภัทร เดชตะกูล

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๔๒
นายพงศกร รักษาพรมราช

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๔๓
นายวุฒิชัย สุวรรณ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๔๔
นายคมสันต์ สังวาลวงค์

๓๐/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๔๕
นายจักรกฤษณ์ โพชะโน

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๔๖
นายณรงค์ชัย ดาแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๔๗
นายณัฐพล เหลียมอุไร

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๔๘
นายทวิลักษณ์ โพธินคร

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๔๙
นายทินกฤต เมืองวงศ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๕๐
นายธานินทร์ แก้วบาง

๑๒/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๕๑
นายธีรยุทธ พฤกษะวัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๕๒
นายนริส เพชรมัน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๕๓
นายมนัสทวี มาตรง

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๕๔
นายมิล วงษ์ศรีวิชัย

๒๒/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๐๕๕
นายวันดี ศรีทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๕๖
นายวิศรุต ตัวมาก

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๕๗
นายสุเมธ รัสมี

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๕๘
นายสุพัตชัย ปนทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๕๙
นายหรรษธร พัฒโนทัย

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๖๐
นายอุทัย ศรีสอาด

๓๐/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๖๑
นายเจริญชัย กาวี

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๖๒
นายไพชยนต์ สิงห์จันลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๖๓
นายณรงฤทธิ

์

ต่อโชติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๖๔
นายณัฐกิตต์ จันทร์กระจ่าง

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๖๕
นายณัฐพล กุลเดช

๒๔/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๖๖
นายทวี อันเอ๊บ

๑๘/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๖๗
นายธนกร สนแย้ม

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๖๘
นายธันวา แสงซือ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๖๙
นายนพปพล หมืนลักษณ์

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๗๐
นายผดุงเกียรติ พรมกอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๗๑
นายมงคล ทองมาก

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๗๒
นายยุทธภูมิ เหล่าประชา

๒๔/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๗๓
นายรุ่งฟา พินนารัตน์

๐๔/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๗๔
นายวีระชัย ทินสกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๗๕
นายศักดิชัย

์

ไชยราช
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๗๖
นายศักดิสิทธิ

์ ์

คำเอก
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๗๗
นายสุพัฒน์ โนนแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๗๘
นายสุรพัศ เถาหลง

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๗๙
นายอนุชิต พูนพุกยี

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๘๐
นายอนุวัฒน์ บุษนำเพชร

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๘๑
นายจักรกฤษ คงมา

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๘๒
นายฉัตรมงคล ลีสกุล

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๘๓
นายธีรภัทร์ จันทรคณา

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๘๔
นายนันทกร ปญญาฤทธิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๘๕
นายบุญหนัก มินกร

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๘๖
นายมหาสมุทร อรชร

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๘๗
นายวุฒิวัฒน์ สาลีผล

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๘๘
นายณัฐพล สตาล

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๘๙
นายนนทกร พรมทับ

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๐๙๐
นายธนาวรรณ ศรีทอนสุด

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๙๑
นายอรัญ ผันสันเทียะ

้

๒๓/๐๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๙๒
นายมณีนพเก้า สายมณี

๐๙/๐๙/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๙๓
นายเอกราช ภิรมย์ชม

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๙๔
นายเอก ชะเอมเทศ

๒๗/๐๔/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๙๕
นายสำรวย ทองสุข

๒๕/๐๙/๒๔๘๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๙๖
นายนัทธพงศ์ พันธุ์เดือ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๙๗
นายกรกฎา อบเชย

๐๓/๐๗/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๙๘
นางสาวจุฑามาศ สุขสุวานนท์

๑๖/๐๓/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๐๙๙
นางสาวปนัดดา เพ็ชรรัตน์

๒๘/๐๖/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๐๐
นางสาวสุวภัทร ตุ้มทับ

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๐๑
นางสาวชฎาธาน ทรัพย์มาก

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๐๒
นายทินกร ต่ายอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๐๓
นายพิพัฒน์ หลักเพชร

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๐๔
นายธวัชชัย บูชาพันธ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๐๕
นายปรากฎชัย โฉมสุวรรณ

๑๖/๐๙/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๐๖
นายพีระพงษ์ บึงขุนทด

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๐๗
นายมานพ มังบุญธรรม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๐๘
นายสหัสวรรษ อินนุ

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๐๙
นายอนุชัย ขุนณรงค์มี

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๑๐
นายอภิวิชญ์ ดีแปน

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๑๑
นายกฤษกร เดือนใส

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๑๒
นายจิตวัต เพ็งศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๑๓
นายธีรวัฒน์ เกตุชนก

๑๑/๐๔/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๑๔
นายพงศธร เดชกล้าหาญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๑๕
นายพิพัฒน์ หงษ์ทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๑๖
นายยอดชาย ศิริเพ็ญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๑๗
นายวสันต์ อินทร์ประเสริฐ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๑๘
นายสรัช แสงสุภา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๑๙
นายสุวรรณสาม เพชรหมัด

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๒๐
นายอดิศักดิ

์

คงชาวนา
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๒๑
นายอนันต์ พ่วงจันทร์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๒๒
นายอรรถพล จันทร์เรือง

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๒๓
นายอัครเดช พุทธรักษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๒๔
นายจตุรงค์ นาคเอียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๑๒๕
นายณัชพล แซ่เฮ้อ

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๒๖
นายตะวัน ต่อมยิม

้

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๒๗
นายธันยา พุมมา

๑๑/๐๑/๒๔๘๖

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๒๘
นายนนธฤทธ์ คำแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๒๙
นายบรรณวัชร ฤทธิเต็ม

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๓๐
นายพงศ์พล พวงทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๓๑
นายพิพัฒน์พงษ์ ปละธัน

๐๖/๐๒/๒๕๔๒

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๓๒
นายพิชิตชัย ยอดสุวรรณ

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๓๓
นายราเมฆ มาคุ้ม

๑๒/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๓๔
นายวันชัย คุปติณทร

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๓๕
นายสมเกียรติ ดิษเจริญ

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๓๖
นายสิทธิพล สงวนดิษ

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๓๗
นายสุริยา พันธ์กสิกรณ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๓๘
นายสุวิชัย มิตรสำโรง

๒๘/๐๓/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๓๙
นายอติกันต์ นาคโหมด

๑๑/๐๕/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๔๐
นายอนุรักษ์ สังข์ยก

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๔๑
นายอภิรุณ โพธิจวง

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๔๒
นายชาญศักดิ

์

สร้อยเพชร
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๔๓
นายธีรพัฒน์ พันธ์แปร

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๔๔
นายราเชนทร์ สิงห์สายออ

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๔๕
นายนรกิจ สัมมาจริต

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๔๖
นายภานุวัฒน์ หิปยะ

๐๕/๐๘/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๔๗
นายจิรวัฒน์ ลิมเชย

้

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๔๘
นายอธิรัตน์ เขียวหวาน

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๔๙
นายธีรพงศ์ สุขงาม

๒๘/๐๙/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๕๐
นายจรณินทร์ สุขคำพา

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๕๑
นางสาวธิดารัตน์ รอดหมืนไว

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๕๒
นางสาวพิมพ์วรรณ วจีสุนทร

๑๓/๑๐/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๕๓
นางสาวธิดารัตน์ สุดโสม

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๕๔
นางสาวบุญญพร ขจร

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๕๕
นางสาวแนน สุขอ้วน

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๕๖
นายจักรกฤษ ศรวิเศษ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๕๗
นายวสิโรจน์ ทองเพชร

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๕๘
นายวุฒิชัย ฉิมพาลี

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๕๙
นายเอกภพ กลินกุล

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๑๖๐
นายณรงค์ ภูผากา

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๖๑
นายธนกฤต ปญญาใส

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๖๒
นายอัครชัย มากชุ่ม

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๖๓
นายโชคศักดิ

์

วิเศษศักดิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๖๔
นายจิรายุส จินบู

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๖๕
นายทูลศักดิ

์

มูลละคร
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๖๖
นายธนพล ออกสุด

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๖๗
นายศิวกนก แสดวรนุช

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๖๘
นายสุรเชษฐ์ วงค์ตะกาศ

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๖๙
นายอดิศร แสงนาค

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๗๐
นายเกรียงศักดิ

์

พรมมา
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๗๑
นายเกียรติศักดิ

์

แก้งรองคำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๗๒
นายกิตตินันท์ ปญญตุ้ย

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๗๓
นายชัยทัศน์ อุ่นแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๗๔
นายณัฐดนัย จันทะเขตต์

๐๒/๐๔/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๗๕
นายธเนศร์ ชำนาญหมด

๑๔/๐๔/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๗๖
นายวุฒิชัย วงศ์กลม

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๗๗
นายศิรสิทธิ

์

เดิมขุนทด
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๗๘
นายนพเก้า ทองมี

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๗๙
นายพัชรพล วรรณชัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๘๐
นายสุทิวัส สร้อยแก้ว

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๘๑
นายสุบิน บุญตา

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๘๒
นายณัฐพล อเนกพงษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๘๓
นายปกษ์กวี ลาดบาศรี

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๘๔
นายวรโชติ หลวงศรีราษฏร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๘๕
นายสาริณ ธิชากรณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๘๖
นายวัชรพล สมสีลา

๑๕/๐๒/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๘๗
นายนที เอียมนิม

่ ่

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๘๘
นายไกรสร ดอกบัว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๘๙
นายบูรพา ศิริโยธา

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๙๐
นายณัฐภัทร บุญรอด

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๙๑
นางสาวอริสา บำรุงศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๙๒
นางสาวพรรณิภา พาลิตา

๐๓/๐๔/๒๕๔๔

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๙๓
นายเลิศศักดิ

์

พระจุไทย
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๙๔
นายศิริวิทย์ ประทุมผาย

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๑๙๕
นายกฤษฎา ปตาโส

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๙๖
นายชินกฤต เฟองถี

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๙๗
นายนพรัตน์ ปอมทอง

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๙๘
นายปญญวัต พันทมาต

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๑๙๙
นายอดิเทพ แสงอรุณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๒๐๐
นายไตรภพ ทวนสูงเนิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๒๐๑
นางสาวสุจิตรา บุญยะวิโรจน์

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๒๐๒
นางสาวอริศรา ปาจิตต์

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๒๐๓
นายเรืองศักดิ

์

บุญมาวงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๒๐๔
นายทวีศักดิ

์

บุญยวง
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๒๐๕
นายณรงค์ฤทธิ

์

ทองปรอน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๒๐๖
นางสาวธัญญาเรศ คำเพ็ชร

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๒๐๗
นายนิพนธ์ โคคีรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๒๐๘
นายณัฐวุฒิ สวยสม

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายชนชนม์ เข็มเพชร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายณัฎฐวี คงคา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายธนภัทร จีจู

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๑๒ เด็กหญิงชญามรลักษณ์
ชุติรัตนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงณัฏธิดา ชูสวัสดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงทิพาภัสสน์ ภู่บัว

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงธิญาดา บุญยืน

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงนลินี ทองจีน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๑๗
เด็กชายปุณณวิช จันทรังษ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๑๘
เด็กชายศิรวิชญ์ บัวเอม

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๑๙
เด็กชายศิลา มาลัยสุริยา

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กชายศุภวิชญ์ นาคพันธุ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายสายฟา เขตกัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๒๒
เด็กหญิงปาลิกา บุญเลิศ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๒๓
เด็กหญิงศรุตา วิทยกุล

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงอโนชา ปนนาค

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายกรินทร์ รัชตวรคุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๒๖
เด็กชายธนาเทพ สินอุทัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายนิธิดล ดำรงกิตติกุล

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายเนติกรณ์ ตุ๊สังวรณ์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงกมลชนก มัจฉาน้อย

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงกาญจนา วงษ์แสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงจิตรานุช นิลสนธิ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงฐิติรัตน์ มะลิวัลย์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๓๓
เด็กหญิงธนาภา กลำภู่

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายภัคมินท์ พุ่มกล่อม

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๓๕
เด็กชายยศกร ประจักษ์

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็ญจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๓๗
เด็กหญิงภรณ์ปวีณ์ ตังรัตนโชติ

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงภัทรวดี แข้งกล้า

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๓๙
เด็กหญิงรัตนภรณ์ บัวขาว

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงลลิตพรรณ คำแดง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงวริศรา ไลตะคุ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงวิสาข์สินี คลังเมือง

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงสุกฤตา พิมพันธ์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงสุภัสสรา อยู่เย็น

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายชานนท์ เงินขาว

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๔๖
เด็กชายธนภัทร เนียมหอม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๔๗
เด็กหญิงกัลยรัตน์ คงดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงจิราวรรณ คงหนองลาน

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงชนิกานต์ วงษ์สุวรรณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ คลำเงิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๕๑
เด็กหญิงณัฐหทัย สุราภา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงณิชาพัชร์ เอกระ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๕๓
เด็กชายธิติพงษ์ ภูตะอินทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๕๔
เด็กชายธีรวัฒน์ วงศ์วิเศษกิจ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๕๕
เด็กชายพงศกร วงศ์วัฒนะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายภูบดินทร์ ศรีมุข

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายศรัณย์ เรือศรีจันทร์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๕๘
เด็กหญิงพรทิพย์ บำรุงศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงภคพร อำสุพรรณ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงมุนินทร์ ชุมพล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๖๑
เด็กหญิงลลิตา นครสิงห์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงส่องแสง ประทุมศรี

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๖๓
เด็กหญิงสุภารัตน์ พ้นภัย

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๖๔
เด็กหญิงอดิญญา เส็งเอียม

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๒๖๕
เด็กชายการนต์รวี ร่มรืนชำนาญกิจ

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๖๖
เด็กชายกิตติภูมิ ฤิทธิบำรุง

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๖๗
เด็กชายชยพล เศรษฐสถาพร

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๖๘
เด็กชายแทนไท หาญใจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๖๙
เด็กชายธันยธรณ์ แก้วแวว

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายปรเมษฐ์ จีนขม

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงชญาดา ต่ายฝอย

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงณาริสรา ประสงค์ทรัพย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ไกยสวน

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๗๔
เด็กหญิงปรัชนันท์ อินทรมณี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๗๕
เด็กหญิงพภัสสรณ์ มีมุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายภูมินทร์ อนวัช

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายภูริภัทร สุวรรณพิมพ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๗๘
เด็กชายสัมปทา ทับทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๗๙
เด็กชายอนุวัฒน์ นิลสุ่ม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงแพรพลอย ลองเนียม

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงภัคจิรา นวลละออง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงมุกดา ดำทะมูล

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๘๓
เด็กหญิงวรรณพร เพ็ชร์สะอาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงศศิวิมล จ่อสาระ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงศุภิสรา ผิวเฉียง

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงสิตานันท์ ขันบุรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๘๗
เด็กหญิงสุธามาศ ทองดุล

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงอริศรา กอบเกตุ

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๘๙
เด็กหญิงอาคิรา หงษ์ทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายณรงค์เดช อ่วมมีเพียร

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๙๑
เด็กชายธนาธิป เทศสมบูรณ์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๙๒
เด็กชายปรัตถกร จันทร์สุวรรณ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงกุลปรียา ยันสิงหาญ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงขวัญชนก รินสอน

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงธนัชชา จันทร์ศร

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงนันทัชพร พูลคุ้ม

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๙๗
เด็กหญิงปุณณดา สุวรรณนิเวส์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๙๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ ชายเรียน

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๒๙๙
เด็กชายวิศรุต โคกดอกไม้

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กชายวีรสิทธิ

์

บุรมณ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงพรนัชชา สีเพ็ง

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงพรพิมล จันทร์เพ็ญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงพัทธวรรณ แสงปาน

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงแพรวพรรณ์ มาศขาว

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงแพรวา พรมแตง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ชมภู

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงวันวิสา สาหล้า

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงวิรดา การักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กหญิงสุณิษา ฤทธิทา

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงสุปรีดา สกุลไพวัลย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์ชืน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงสุพิชญา แก้วจรูญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๑๓
เด็กชายณัชพล เอียมมงคล

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายธนาธร จีนเท่ห์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายธีรกรานต์ วิชระโภชน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายธีระเดช หะริสุข

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงจันทกานต์ จาดดำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงชลริษา เพ็ชรศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงณัฐชา สุวรรณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงปภาดา พ่วงดี

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๒๑
เด็กชายวรกฤศ กุลสวัสดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๒๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สังข์เหม

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๒๓
เด็กชายอินทรศักดิ

์

ทองแท้
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงปาจิรา ขวัญเมือง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๒๕
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร ก้อนจันทร์เทศ

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงมุทิตา ไม้เนียม

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงลักษณา อาจมาก

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงวรัญญา อิมโพธิ

่ ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงวรัญญา ธูปขำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงศรัญญา สินเธาว์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงสุธาสินี กุวะลัย

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงสุพิชา เมธี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงสุภารัตน์ ต่ายเทศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๓๔
เด็กหญิงเหมวิภา พลชนะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงอนงค์รดี ก้อนทองดี

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายชณชล พลเขตรกิจ

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๓๗
เด็กชายณกรณ์ ทรงศิริ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๓๘
เด็กชายไทเลอร์ บัคกิงแฮม

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๓๙
เด็กชายธนกฤต ชัยพงษ์รัตนา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายพัสกร ปานพรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายภัทรกร วณิชชาวัฒนา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๔๒
เด็กชายวริทธิธร

์

นาถวงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายศิรสิทธิ

์

คันชัง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๔๔
เด็กชายศิวกร วิมลสมบัติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๔๕
เด็กชายเอกคทา รักคำสี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๔๖
เด็กชายฮิคารุ ฮิราทซึกะ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงกนกวรรณ พันตารักษ์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๔๘
เด็กหญิงกานต์ชนก คงกล่อม

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงชญานิศ เวชกัลยามิตร

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กหญิงทัสมา คณินรัตน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงพิมพ์มาดา แสงแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๕๒
เด็กหญิงรัชชามาส ทองเล็ก

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๕๓
เด็กหญิงอนรรฆภา ชำนาญหมอ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๕๔
เด็กชายจิรายุ ขำประไพ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ นุนารถ

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๕๖
เด็กชายธนพนธ์ สุขสุวานนท์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๕๗
เด็กชายนันทวุฒิ บัวศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงจารุกัญญ์ ซามี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงณัฐสุดา มะลิลา

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงนุชจรี แสนสอาด

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงปณิดา กันตา

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงปาณิสรา ยอดรัก

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงพรชนก แก้วจันเพชร

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายภาณุพงศ์ กันสาตร์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๖๕
เด็กชายศิริโชค ดินแดง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายศุภากร ปอมน้อย

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๖๗
เด็กชายอภินันท์ ปกชัยภูมิ

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงภรภัทร ระวังวงศ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงภัทรจันทร์ แสงสว่าง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กหญิงภัทราพร จิวสุข

๋

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๗๑
เด็กหญิงวรัญญา อิทธิวัฒน์วิศิษฐ์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงอภิษฎา สุวรรณเชษฐ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๗๓
เด็กชายจิราวัฒน์ ร้อยแก้ว

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๗๔
เด็กชายธนชัย ภู่ระหงษ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๗๕
เด็กชายธนภัทร์ กรรไกร

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๗๖
เด็กชายนพดล อินอารีย์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๗๗
เด็กชายนวพล อัมพวานันท์

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๗๘
เด็กชายพิชิตชัย ฤทธิทอง

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงจรินธร แย้มกลิน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สำราญฤทธิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงณัฐณิชา รุกขะวัฒน์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงธนพร กุลสิงห์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงธาริสา ใจดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงเนตรชนก อินชู

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงปนิดา งามเจริญ

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๘๖
เด็กชายพชร จันทร์สุวรรณ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๘๗
เด็กชายพิณทุอร ศรีโคดม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๘๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ผลพิกุล

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๘๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ รังผึง

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายรังสิมันตุ์ สุขเกษม

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๙๑
เด็กชายวัชรเจริญ จีจู

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๙๒
เด็กชายวิศรุต บัวสำลี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๙๓
เด็กชายสิทธิเดช แสนคูณ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๙๔
เด็กหญิงมิรันตี ศรีพัฒน์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๙๕
เด็กหญิงวรัญญา สิทธิกรรม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๙๖
เด็กหญิงวาสนา กระบวนรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๙๗
เด็กหญิงวิภาวี ศรีสังข์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๙๘
เด็กหญิงสรณ์สิริ ศรีวิเศษ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๓๙๙
เด็กหญิงสาธิตา แสงเงิน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงสุนิสา สิงห์หร่าย

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงโสภิษนภา ไพศาลธรรม

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ม่วงสุข
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายเจตน์สฤษฎิ

์

นิลสนธิ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กชายณัฐกร เหลือล้น

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายธีรพงษ์ มณีฉาย

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กหญิงจีรนันท์ กุมสิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงชาลิษา ยอดบัว

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงฐาปนี แนบเนียน

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงณัฐทนันทร์ เมฆมะตูม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ นุชไธสง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงนริศรา วงค์คำแพง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงนิชาภา จันทร์หวา

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงบัณฑิตา สุภากุล

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงเบญจพร ราชประสิทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๑๕
เด็กชายเบญจพล บัวขาว

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๑๖
เด็กชายสรวิศ ประดิษฐเถระ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๑๗
เด็กชายสหรัฐ ขนิษฐา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๑๘
เด็กชายสิทธิชัย สุจริตจันทร์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายสิรวิชญ์ สุขสีพันธ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายอติวิชญ์ เพิมการค้า

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๒๑
เด็กชายอัครพล สาระวัน

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๒๒
เด็กหญิงปณัฐดา ปนทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๒๓
เด็กหญิงพฤกษา บัวแย้ม

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จำรัส

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ จันทร์ทิม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๒๖
เด็กหญิงสรินญา อุสุภะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๒๗
เด็กหญิงสุภชา ปานดิษฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๒๘
เด็กหญิงสุภัทรา อินทรฉัตร

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๒๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ ขำหนองเต่า

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายชานนท์ เสือทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กชายชินพัฒน์ เรืองจิตรวรกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๓๒
เด็กชายณัฐชนนท์ ทองสุ่ม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๓๓
เด็กหญิงชญานี เนียมนัด

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๓๔
เด็กหญิงชนิญาภา พุ่มศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๓๕
เด็กหญิงชิโนรส คำแฝง

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๓๖
เด็กหญิงธมลวรรณ วิมานทอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๓๗
เด็กหญิงธิดารักษ์ ไพรสิงห์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๓๘
เด็กหญิงปุณยนุช กุเร็น

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๓๙
เด็กชายศิริชัย ศรีเสถียร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายสหชัย ตรีศร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๔๑
เด็กชายอานนท์ ด่านจิรกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน แสงนภา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๔๓
เด็กหญิงพิมมาดา วงษ์ใจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงมลิวรรณ ยิมกลัน

้ ่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงมัลลิกา กัลปทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงวณัชชา ยีเทพ

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงวรรณวิศา ขนิษฐา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงอลินตา อารี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงอารัญญา สุขกมล

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายกิตตธัช ฤทธิจรูญ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๕๑
เด็กชายฐกร มาศรังสรรค์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๕๒
เด็กชายณัฐนพล ยอดเกิด

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๕๓
เด็กชายธนภูมิ สุวรรณไพรัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงกวิสรา พิมพาเพ็ชร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงฐิติรัตน์ อินทร์ประสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๕๖
เด็กหญิงธาราสิริ ไหววิจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๕๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ แสงโพธิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๕๘
เด็กชายรัชต กันเพ็ชร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายศศิน บำรุงศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กชายศุภวิชญ์

ปรีชาพัฒนานนท์ ๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๖๑
เด็กชายสรยุทธ เงินเนตร

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายสุทาธาร รักษางาม

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายอภิรักษ์ นิลสนธิ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๖๔
เด็กหญิงพัชชรี เทียนสันต์

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๖๕
เด็กหญิงภารวี หงษ์ทอง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงมุทิตา บุญแสงทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงวันวิสา สุขชม

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงวิภาดา โตเกิด

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงสุภิญญา กรอบทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๗๐
นางสาวนุชนาถ ยศปญญา

๒๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๗๑
นางประภาวรรณ

แก้วแสงทองเจริญ ๙/๐๘/๒๕๐๔ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๗๒
นายอนุวัตร์ กว้างทุ่ง

๑๓/๐๔/๒๕๓๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๗๓
นางสาวอารีรัตน์ เอียมสอาด

่

๑๒/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๔๖๐/๒๔๗๔
นายพิทวัส เพชรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๔๗๕
นายดนุภัทร แก้วผ่องศรี

๒๒/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๗๖
นายวิศิษฏ์ มูลเดช

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๗๗
นายพิพัฒน์ เรียมรัตนากร

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๗๘
นายสุธีรัตน์ แจ่มสว่าง

๐๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๗๙
นายดนัย ไชยราช

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๘๐
นายสันติภาพ แจ่มสว่าง

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๘๑
นายสุพจน์ หนูเครือ

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๘๒
นายอรรถพร จันทร์สอน

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๘๓
นายธนภัทร พวงจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๘๔
นายฐิติวุฒิ เจิมจวง

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๘๕
นายนฤดล พนารินทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๘๖
นายสหัสวรรษ ยอดสมใจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๘๗
นายกิจติพงศ์ ศรีสุขดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๘๘
นายภวัต เมธารุจิโรจ

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๘๙
นายณัฐวุฒิ ทองจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๙๐
นายศุภชัย โค้วมณี

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๙๑
นายกันต์ชัย คมขำ

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๙๒
นายนิธิกร นิลสนธิ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๙๓
นายศุภกร ภู่เงิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๙๔
นายนิธิกร พูลจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๙๕
นายณัฐวุฒิ ยมณี

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๙๖
นายศุภวิชญ์ โตศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๙๗
นายดนุเดช บุญเนียม

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๙๘
นายธนกร อุฬารรักษ์

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๔๙๙
นายสรัล ทรงฤทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๐๐
นายณภัทร ศิริโยธา

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๐๑
นายชนินทร์ มะยมทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๐๒
นายชลณาธีร์ ดิษจาด

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๐๓
นายธนภูมิ แสงอินทร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๐๔
นายวัลลภ บุตรเพ็ชร

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๐๕
นายวิชยุตม์ รัตนบุระ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๐๖
นายปฏิพัทธ์ กลินด้วง

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๐๗
นายพิชิตชัย บุตรฉัตร

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๐๘
นายกฤษณะ อุปวัฒน์

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๐๙
นายเจษรินทร์ คงมาก

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๕๑๐
นายทินภัทร อังสี

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๑๑
นายณฐนนท์ วัชรินทรชัย

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๑๒
นายธรากร ระมังทอง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๑๓
นายธนศักดิ

์

เชือแพ่ง

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๑๔
นายอนุกูล แก้วมะณี

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๑๕
นายกตัญู แก่นรักษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๑๖
นายวรธน ม่วงปน

๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๑๗
นายณัฐวัฒิ ทองแฉล้ม

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๑๘
นายพิพัฒน์ พาลพล

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๑๙
นายจารุวัฒน์ กลินจันทร์

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๒๐
นายนโรดม วิริต

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๒๑
นายวุฒิชัย งามทรัพย์

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๒๒
นายสหศวรรษ มีโชค

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๒๓
นายจักรกิตติ

์

อินทวงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๒๔
นายยศกร โกศลศรีวิวัฒน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๒๕
นายพิชัยกร เล็กวัฒนะ

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๒๖
นายปรเมศวร์ ปานกลาง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๒๗
นายศักดิชัย

์

เอียมน้อย

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๒๘
นายพิทักษ์ นวลสะเกตุ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๒๙
นายพงศกร หลวงนรา

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๓๐
นายธนโชติ นุ่มขมิน

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๓๑
นายศุภวิชญ์ ฤทธิเรืองเดช

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๓๒
นายพงศธร สุขล้อม

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๓๓
นายศรัณย์ ลาวรรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๓๔
นายธีรภัทร ศรีวรรณ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๓๕
นายพศิน วงค์อินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๓๖
นายจักรกฤษ เกียรติสุทธจิต

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๓๗
นายนนทวัฒน์ พรมโชติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๓๘
นายธนรักษ์ พูนวิวัฒน์

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๓๙
นายอรรถวิท งาเนียม

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๔๐
นายนพคุณ ศรีอรุณ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๔๑
นายวราเทพ สุขแสน

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๔๒
นายยุทธพงศ์ คงไทย

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๔๓
นายคมกฤษณ์ พุ่มจงกล

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๔๔
นายพลกฤต บุญมี

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๕๔๕
นายธีรภัทร แสงศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๔๖
นายทวี อุปภา

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๔๗
นายชัยธวัช ครุฑจันทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๔๘
นายจิรันธนิน เมฆฉาย

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๔๙
นายธีรพงษ์ เพ็ชรศรี

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๕๐
นายนราทร เจริญแก้วมงคล

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๕๑
นายธีรพัฒน์ จันทร์สุวรรณ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๕๒
นายกิตติธัช ณัฐวงค์ศิริ

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๕๓
นายกิตติพงษ์ เวียงจันทร์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๕๔
นายวิศรุต ทับตุ่น

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๕๕
นายยุทธนา คำชืน

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๕๖
นายยุทธภูมิ คำชืน

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๕๗
นายธนภัทร พุ่มธรรมชาติ

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๕๘
นายรัฐพล เวียงจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๕๙
นายรณชัย หัตถบูรณ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๖๐
นายวราพล สัตย์ชาพงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๖๑
นายสรายุทธ์ จันทร์เกษ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๖๒
นายชนกนันต์ ชุ่มกมล

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๖๓
นายธเนศร์ เกตุภูษา

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๖๔
นายนาคราช สูญน่วม

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๖๕
นายธนกฤษ พงศ์สุประดิษฐ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๖๖
นายวุฒิชัย วิจิตรศิลป

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๖๗
นายศุภกิตติ

์

พวงทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๖๘
นายกัมพล เขียวปด

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๖๙
นายกิตติศักดิ

์

แซ่คำ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๗๐
นายธนภัสสร์ รักกลิน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๗๑
นายพลกฤษณ์ เฉือยฉำ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๗๒
นายจิรายุส หมืนที

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๗๓
นายนัทพงศ์ คูหาทอง

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๗๔
นายอภิสิทธิ

์

เลอวงศ์รัตน์
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๗๕
นายเอกลักษณ์ นุตสระ

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๗๖
นายรัฐศาสตร์ ลาภภิญโญ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๗๗
นายภานุวัฒน์ ทองนาค

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๗๘
นายศุภกานต์ ภู่นิม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๗๙
นายภัทรพล ใหม่รุ่งโรจน์

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๕๘๐
นายก่อลาภ ฤทธิเทพ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๘๑
นายวรกิจ เรือศรีจันทร์

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๘๒
นายเมธา บางเอียม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๘๓
นายสุนิวัฒน์ มันเขตวิทย์

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๘๔
นายวีรวัฒน์ สกุนา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๘๕
นายพชรศักดิ

์

รักงาม
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๘๖
นายวสุกัญจน์ อวดวงค์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๘๗
นายนภัทร วรรณหม้อ

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๘๘
นายปรวรรฒน์ คุณาพัฒนกิจ

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๘๙
นายพงษ์พิพัฒน์ พนมเวช

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๙๐
นายสุภัคชัย เขียวสีม่วง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๙๑
นายเปรมปรีด์ สมบูรณ์กิตติกร

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๙๒
นายปยชนน์ ใจสัมฤทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๙๓
นายชยพล ฉัตรวุฒิศิริ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๙๔
นายภูตะวัน อินหอม

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๙๕
นายชยพล ขุมโมกข์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๙๖
นายวายุกูล ทองมี

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๙๗
นายศิริโชติ พวงน้อย

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๙๘
นายพงศกร สิงห์ปอม

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๕๙๙
นายปฏิภาณ บัลลังก์นาค

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๐๐
นายพัทธดนย์ สิทธิไกร

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๐๑
นายธนบดี ธนาภัทรพร

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๐๒
นายกิตติพงษ์ แตงสี

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๐๓
นายทวีวัฒน์ อยู่สุข

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๐๔
นายศรีสุพรรณ บุญศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๐๕
นายจีระศักดิ

์

วงษ์อินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๐๖
นายชลธิชา ยังเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๐๗
นายทักษ์ดนัย เสือสุ่ม

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๐๘
นายศุภวัทน์ คำนาน

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๐๙
นายนพนันท์ รอดจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๑๐
นายชัยพร เจีย

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๑๑
นางสาวอาทิตยา คล้ายพิมพ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๑๒
นางสาวประภาพร อูปแก้ว

๑๓/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๑๓
นางสาวฉัตรดาว หนูพุก

๑๖/๐๓/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๑๔
นางสาวพัชรินทร์ เผ่าลิต

๒๖/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๖๑๕
นางสาวปาริตา งอกผล

๐๘/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๑๖
นางสาวกมลวรรณ -

๐๒/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๑๗
นางสาวกัญญาพัชร เลิศยิงเจริญชัย

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๑๘
นางสาวสิรารมย์ สุวรรณพงษ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๑๙
นางสาวกาญจนา สมประสงค์

๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๒๐
นางสาวเปรมวดี โคตร์สงคราม

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๒๑
นางสาวหนึงฤทัย

่

ประดิษฐ
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๒๒
นางสาวชลลดา ทวีกสิกรรม

๑๖/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๒๓
นางสาวศิริลักษณ์ แสนแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๒๔
นางสาววีรยา ทองรอด

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๒๕
นางสาวนุชนาถ สุวรรณบาง

๒๒/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๒๖
นางสาวศิริลักษณ์ สุจิตรโพธิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๒๗
นางสาววันวิสา ปยะวงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๒๘
นางสาวจีราพร สิทธิสาริการณ์

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๒๙
นางสาวอธิกันต์ คงไทยถาวร

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๓๐
นางสาวศุทธสินี วุฒิเมธีวัฒน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๓๑
นางสาวกัลยรัตน์ น้อยเจริญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๓๒
นางสาวบุญรักษา ครุฑพุ่ม

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๓๓
นางสาวศิรีกร บุตรดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๓๔
นางสาวสโรชา เทพไพศาล

๐๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๓๕
นางสาวจุฑาลักษณ์ ขำอิงค์

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๓๖
นางสาวปรีดารัตน์ จันทร์อ่อน

๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๓๗
นางสาวกมลชนก สุขเทียง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๓๘
นางสาวรสิตา นุชทับ

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๓๙
นางสาวบูสิตา บุญเพียร

๑๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๔๐
นางสาวสายปาน อยู่เย็น

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๔๑
นางสาววารี โรมพันธุ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๔๒
นางสาวรัตนาภรณ์ พรมอุทัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๔๓
นางสาวพรรณิกา -

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๔๔
นางสาวปวีณา คุณากร

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๔๕
นางสาวธันยพร การะเกษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๔๖
นางสาวจิรภัทร แก้วอุบล

๓๐/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๔๗
นางสาวอรัญญา ชะเอม

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๔๘
นางสาวปภาวี บุญมา

๐๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๔๙
นางสาวนัฐริกา บุญสิม

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๖๕๐
นางสาวชุติมา สำราญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๕๑
นางสาวณัฐธิดา พิมพ์ชัย

๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๕๒
นางสาวดารารัตน์ ปานเอียม

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๕๓
นางสาวสิริลักษณ์ ปรีเดช

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๕๔
นางสาวอารีญา สุขเกษม

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๕๕
นางสาวรุจิราภรณ์ เสนัง

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๕๖
นางสาวพรทิพย์ ขอนพวง

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๕๗
นางสาวสุธาทิพย์ ชมชืน

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๕๘
นางสาวสุภารัตน์ สิทธิไกร

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๕๙
นางสาวฐิติพร นครไทย

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๖๐
นางสาวกันตยา เอียวศิริ

๋

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๖๑
นางสาวทิพย์วรรณ ขำขุน

๑๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๖๒
นางสาวมนต์นภา ศรีนาคผ่อง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๖๓
นางสาวตรีรัตน์ ศรีทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๖๔
นางสาวอรอนงค์ รุ่งนาค

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๖๕
นางสาวภัทรฑิรา วัฒธัญการ

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๖๖
นางสาวภัทรา พุปชา

๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๖๗
นางสาวเกศศิณี มูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๖๘
นางสาวรุ่งนภา มหาวันแจ่ม

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๖๙
นางสาวอนัญญา สิทธิสังข์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๗๐
นางสาวกนิษฐา สุขพัฒน์

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๗๑
นางสาวปวันรัตน์ มูลโมกข์

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๗๒
นางสาวสุชาวดี โพธิกุล

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๗๓
นางสาวกนกพิชญ์ ทองแกมแก้ว

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๗๔
นางสาวกัญญาณี ประเสริฐเขียว

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๗๕
นางสาวสุพิศรา เกิดสวัสดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๗๖
นางสาวสุกัญญา ทองก้อน

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๗๗
นางสาวบุรัสกร อนุพันธ์

๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๗๘
นางสาววัลภา สังข์ทรัพย์

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๗๙
นางสาวศิริกันญา ผัดเหวิน

้

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๘๐
นางสาวแก้วมณี เกิดขุนทด

๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๘๑
นางสาวปณณพร นวลดอกรัก

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๘๒
นางสาววริศษา ศรีวงษ์จันทร์

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๘๓
นางสาวกมลภพ สุวรรณชะนะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๘๔
นางสาวเกศลิน แสงวิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๖๘๕
นางสาวสุดารัตน์ วิเศษรัตน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๘๖
นางสาวนภัสสร เปยฉำ

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๘๗
นางสาววารินี พัสสร

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๘๘
นางสาวจารุวรรณ บุญขลิบ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๘๙
นางสาวนิภารัตน์ พวงสมบัติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๙๐
นางสาวนันดาร์ หาญบัวคำ

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๙๑
นางสาวลักษิกา แตงโสภา

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๙๒
นางสาวรวิสรา เรืองศิริ

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๙๓
นางสาวสุพรรษา มาเทศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๙๔
นางสาวพิมลพรรณ เวียงจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๙๕
นางสาวมาลี สกุลรัตน์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๙๖
นางสาวอริศรา กาญจน์แก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๙๗
นางสาววิภา สุจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๙๘
นางสาวเกวรินทร์ ตังตรีทิพย์

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๖๙๙
นางสาวอนุสรา หาวิชา

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๐๐
นางสาวสุดารัตน์ ระวีวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๐๑
นางสาวศศิกานต์ พัฒแก้ว

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๐๒
นางสาวปยนุช ทองสุข

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๐๓
นางสาวเพ็ญนภา นิลทัพ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๐๔
นางสาวธิดารัตน์ โพธิเนียร

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๐๕
นางสาวสุนิศา มารถมิตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๐๖
นางสาวชลฤทัย ไกรศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๐๗
นางสาวจิณตนา ฝงนิล

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๐๘
นางสาวพรนภัส สุวรรณศิลป

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๐๙
นางสาวรมณี แก้วโต

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๑๐
นางสาวอรอุมา ยอดสง่า

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๑๑
นางสาวอรณิช แตงนวลจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๑๒
นางสาวภัทรภรณ์ หมันทรัพย์

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๑๓
นางสาวนภัสรา เขียวอ่อน

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๑๔
นางสาวนภัสสร เขียวอ่อน

๒๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๑๕
นางสาวชนม์นิภา ชืนมี

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๑๖
นางสาวณัชชา กรณีย์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๑๗
นางสาวนภาวดี ทองดีวิเศษ

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๑๘
นางสาวปาริชาติ คงดี

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๑๙
นางสาวพรนภัส หอมระรืน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๗๒๐
นางสาวพิมพกานต์ รุ่งเรือง

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๒๑
นางสาวสิรินุช จันทร์ตัง

้

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๒๒
นางสาวภัสรา เพชรวิบูลย์

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๒๓
นางสาวทัศนีย์ รัศมีน้อย

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๒๔
นางสาวรักษิณา วายะวรรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๒๕
นางสาวปภาพินท์ สาริบท

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๒๖
นางสาวสุทธิดา พัสสร

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๒๗
นางสาวกรนิภา แก้วลอย

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๒๘
นางสาวชุติมา งาทิพย์

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๒๙
นางสาวสุวนันท์ คำสุข

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๓๐
นางสาวจิตสุภา สิหิงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๓๑
นางสาวณิชากร เทศโล

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๓๒
นางสาวณัฐกฤตา กุลสิงห์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๓๓
นางสาวยุพา ศักดิเพชร

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๓๔
นางสาวมนัสพร พึงจิตร

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๓๕
นางสาวปรียาภรณ์ ตามพหัตถ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๓๖
นางสาวปณณพร พวงสมบัติ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๓๗
นางสาววริศรา อากาศ

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๓๘
นางสาวภานุชนาถ อ่วมกอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๓๙
นางสาวศศิกานต์ เชือรอด

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๔๐
นางสาวจันทิมา พิลึก

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๔๑
นางสาวสิราวรรณ เลิศรู้

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๔๒
นางสาวประภาวัลย์ แสงงาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๔๓
นางสาวจุฑามณี คงคาอินทร์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๔๔
นางสาวธิติมา จันทรสิริ

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๔๕
นางสาวพรทิพย์ คำดี

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๔๖
นางสาวระมัย โพธิทะ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๔๗
นางสาวจันทร์จิรา จับเกตุ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๔๘
นางสาวกมลวรรณ สนธิ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๔๙
นางสาวปนัสยา เกษชนก

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๕๐
นางสาวธัญรดา จันทร์เขียว

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๕๑
นางสาวสุวนันท์ กาบแก้ว

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๕๒
นางสาววิภา ดิษจาด

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๕๓
นางสาวภาสินี ทองด้วง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๕๔
นางสาวจินศุจี เสมอตน

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๗๕๕
นางสาวพัชรพรรณ เหลืองอ่อน

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๕๖
นางสาววิลาวัณย์ วรพิมรัฐ

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๕๗
นางสาวชวัลรัตน์ แสงอ่วม

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๕๘
นางสาวนริศรา ประเสริฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๕๙
นางสาวธิติสุดา คงไทยเจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๖๐
นางสาวณัฐธิดา คงศิริ

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๖๑
นางสาวอาทิตญา ชืนกล่อม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๖๒
นางสาวกาญจนา กิมัง

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๖๓
นางสาวจันทร์จิรา เอียมครอง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๖๔
นางสาววรางคณา ช่างไม้

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๖๕
นางสาววิลาสิณี ช่างไมั

๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๖๖
นางสาวธนพร นาคราช

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๖๗
นางสาวอนัญญา วัยอาภา

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๖๘
นางสาวจินดารัตน์ ศรีชัยมูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๖๙
นางสาวสุพิชชา จันทร์ฉนวน

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๗๐
นางสาวมุติตา อินทร์พันธ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๗๑
นางสาววนิดา จงแสง

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๗๒
นางสาวบงกชพร แสนรัตน์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๗๓
นางสาวพัฒนิยา เกิดคำแสง

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๗๔
นางสาวพนิดา หร่ายเกษม

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๗๕
นางสาวพรรวษา กิตติยะ

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๗๖
นางสาวพัฒน์รัตน์ดา สุขสังวาลย์

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๗๗
นางสาววรรณิการ์ จันทราม

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๗๘
นางสาวชริน เปลียนอ่วม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๗๙
นางสาวปาณิศา เพ็ชร์ผึง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๘๐
นางสาวศศิวิมล บุญทรัพย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๘๑
นางสาวณัฐพร ทองอิม

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๘๒
นางสาวสุดารักษ์ จินตะนา

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๘๓
นางสาวฐิรกานดา การันต์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๘๔
นางสาวศิริพร โพธิเรือง

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๘๕
นางสาวสุทธิศา อิมทอง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๘๖
นางสาวกรพินธุ์ พานทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๘๗
นางสาวณัฐมน ดีสมโภชน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๘๘
นางสาววิลาสินี ปจฉิมะ

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๘๙
นางสาววรรณษา ลิลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๗๙๐
นางสาวปรางค์ทิพย์ พันธุ์ไพศาล

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๙๑
นางสาวขวัญทิพย์ พันธุ์ไพศาล

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๙๒
นางสาวชุติกาญจน์ วรอินทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๙๓
นางสาวชนธิชา เอียมน้อย

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๙๔
นางสาวอาริสา นิลทัพ

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๙๕
นางสาวพัสดาภร พูลทรัพย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๙๖
นางสาวปวีณ์กร เล็กสู่

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๙๗
นางสาวนิตยา จันทรศรีไพร

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๙๘
นางสาวปณฑารีย์ โมราราย

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๗๙๙
นางสาวพรวิมล ประเชิญสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๐๐
นางสาวอนงค์นาถ ขุนพิลึก

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๐๑
นางสาวธัญมาศ พรหมประเสริฐ

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๐๒
นางสาวชลธิชา สุขสมัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๐๓
นางสาวนิพาภรณ์ ไทยใหม่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๐๔
นางสาวรุ่งทิวา หมืนอภัย

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๐๕
นางสาวสุรีลักษณ์ วงษ์ม่วง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๐๖
นางสาวธัชกร บำรุงสรณ์ยิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๐๗
นางสาววิชญาพร รอดเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๐๘
นางสาวชญานนท์ ชูกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๐๙
นางสาวสายสาคร แสงสว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๑๐
นางสาวณิชาภัทร วงทับ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๑๑
นางสาววรรณภา สำเภาน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๑๒
นางสาวสุภาภรณ์ ยาศรีเผือก

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๑๓
นางสาวสิริลักษณ์ เกิดโพชา

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๑๔
นางสาวพรพรรณ ภูวนารถ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๑๕
นางสาววิชุดา บัวหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๑๖
นางสาวศิริพร เกิดเรือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๑๗
นางสาวจินดารัตน์ วังทา

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๑๘
นางสาวลภัสรดา เกิดพิพัฒน์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๑๙
นางสาวพลอยนภัส ห่วงสุวรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๒๐
นางสาวสรัญญา ขาวฉลาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๒๑
นางสาวรุ่งรัตน์ เกตุไชโย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๒๒
นางสาวรุ่งรัตน์ดา เนียมมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๒๓
นางสาววีรวดี เพชรใส

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๒๔
นางสาวสาวิตรี สกุณา

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๘๒๕
นางสาวอาภรณ์ พิบูลย์ชัย

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๒๖
นางสาวพิชญา บุญหล้า

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๒๗
นางสาวพิสินี ราษี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๒๘
นางสาวธัญพิชชา ศุขเกษม

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๒๙
นางสาวเปรมสินี แก้วโต

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๓๐
นางสาวพัชรา ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๓๑
นางสาวพนิดา เข็มงาม

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๓๒
นางสาวธนัฏฐา อุ่นแก้ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๓๓
นางสาววันวิสาข์ ปอมอยู่โคน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๓๔
นางสาวธัญภรณ์ นารอด

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๓๕
นางสาวปณิดา ม่วงเงิน

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๓๖
นางสาวศิรินภา อุ่นเรือน

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๓๗
นางสาวนันท์นภัส ยุทธณรงค์

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๓๘
นางสาวเฉลิมขวัญ ภู่จำรูญ

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๓๙
นางสาวอัญชลี อินทร์ขาว

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๔๐
นางสาวเบญจวรรณ ศรีบุญเรือง

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๔๑
นางสาวยุพารักษ์ ไพบูลย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๔๒
นางสาวณัฐชานนท์ พวงทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๔๓
นางสาวปรียภัสสร์ สุขศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๔๔
นางสาวสิรินดา เพชรหวา

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๔๕
นางสาวมณีรัตน์ ไพรฑูรย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๔๖
นางสาวบุษยมาส พยัคฆเพศ

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๔๗
นางสาวปยารัตน์ คล้ายปอม

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๔๘
นางสาววรรณวิษา นิชี

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๔๙
นางสาวชนิดา นาคสีสุข

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๕๐
นางสาวศิริพร ดวงคำจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๕๑
นางสาวพรพรรณ พุ่มพฤกษ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๕๒
นางสาวธนาภรณ์ สุภาการณ์

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๕๓ นางสาวจันทราลักษณ์
ก่อกูล

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๕๔
นางสาวชลธิชา โมคคะมูล

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๕๕
นางสาวจันทกานติ

์

ก้อนทองคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๕๖ นางสาวกัญญาลักษณ์
แจ่มวัฒนะชัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๕๗
นางสาวนันทกาญจน์ โพธิไกร

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๕๘
นางสาวณัฐวรา อัครวงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๕๙
นางสาวณัฐกมล อัครวงษ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๘๖๐
นางสาวศิริลักษณ์ ปานคง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๖๑
นางสาวพรชิตา เพ็ญภาค

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๖๒
นางสาวลลิตา สมบุญอินทร์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๖๓
นางสาวสุพิชญาย์ ผึงดิบ

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๖๔
นางสาววิภาวินี ยอดชูศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๖๕
นางสาวพนัสดา แย้มแสน

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๖๖
นางสาวนีรนุช สุขคลาย

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๖๗
นางสาวสุวรรณี แสงเพ็ชร

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๖๘
นางสาวรัตมณี หมืนแผ้ว

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๖๙
นางสาวปริมล เอียมสะอาด

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๗๐
นางสาวบุษกร รักษาชอบ

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๗๑
นางสาวนิภาพร พุ่มมาเพ็ง

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๗๒
นางสาวปยาภัสร์ แสงเพชร

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๗๓
นางสาวภาวิณี สุขอิม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๗๔
นางสาวอภิวดี คงคะดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๗๕
นางสาวธาดา บุญราศรี

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๗๖
นางสาวกมลลักษณ์ ชุมนุม

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๗๗
นางสาวเมวดี พุ่มพงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๗๘
นางสาวอินทิตา กล้ากสิกิจ

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๗๙
นางสาวสุพัตรา อ้นแพ

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๘๐
นางสาวศุภณัฐ ทองบุญเจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๘๑
นางสาวธมนวรรณ พงษ์พจนารถ

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๘๒
นางสาวธนาภรณ์ พรายทวี

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๘๓
นางสาวบุญสิตา แดงขำ

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๘๔
นางสาวสมัชญา วงษ์สุวรรณ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๘๕
นางสาวณิชาภา วาสนกมล

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๘๖
นางสาวสุชาดา ไล้สมบุญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๘๗
นางสาวมนรดา ทะชา

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๘๘
นางสาวสุวรรณา กูลโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๘๙
นางสาวลักษณา ชลาสินธ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๙๐
นางสาวอรนิภา สืบศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๙๑
นางสาวปาริฉัตร กล้าหาญ

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๙๒
นางสาวชนินาถ อ่วมแดง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๙๓
นางสาวอติกานต์ เกษรบัว

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๙๔
นางสาวพัชราพร ธรรมวงค์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๘๙๕
นางสาวปณฑิตา ธานี

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๙๖
นางสาววิภาพร พัดศิริ

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๙๗
นางสาวบุษดี วิเวกวรรณ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๙๘
นางสาวณฐิกา สายทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๘๙๙
นางสาวนิษฐ์ธรีย์ อินทัศน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๐๐
นางสาวณัฐภัทร เมณฑ์กูล

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๐๑
นางสาวอัครยา วงษ์เทียน

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๐๒
นางสาวกัลยรัตน์ อบรม

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๐๓
นางสาวกัญญารัตน์ คงพันธ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๐๔
นางสาวนิศารัตน์ นิลวิจิตร

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๐๕
นางสาวนฤมล แมลงภู่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๐๖
นางสาวนำทิพย์ นิลสนธิ

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๐๗
นางสาวชลธิชา เทียนทอง

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๐๘
นางสาวธนัญญา ศิริสัมพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๐๙
นางสาวธัญญลักษณ์ ถังทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๑๐
นางสาวนันทิชา กะระณี

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๑๑
นางสาวศรสวรรค์ จำปางาม

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๑๒
นางสาวนารดา สุขุม

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๑๓
นางสาววรดา สินเนียม

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๑๔
นางสาวณัฐสุดา บุญกระทุ่ม

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๑๕
นางสาวนริสรา รอดเขียน

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๑๖
นางสาวอริศา สัพศรี

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๑๗
นางสาวอารีญา อินทร์จันทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๑๘
นางสาวดาวหวัน ศรีสวัสดิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๑๙
นางสาวขวัญชนก อุ่นสา

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๒๐
นางสาวปาณิสรา นวลผ่อง

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๒๑
นางสาวสุพัฒสร คันธมูน

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๒๒
นางสาวสุนิษา บูคะธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๒๓
นางสาวพัชรี หมวกเหล็ก

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๒๔
นางสาวชัญญา ชัยฤทธิ

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ภัทรสิทธาราม  

นว ๓๔๖๐/๒๙๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ปนนาค

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๒๖
เด็กชายชัยฤทธิ

์

อิมอารมย์

่

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๒๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ขำอิงค์

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๒๘
เด็กชายธาวิน คงนิลธ์

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๒๙
เด็กชายวายุ เอียมชม

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กหญิงสุชาดา เรืองอยู่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๓๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ เกตุกรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พรมชาติ

๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๓๓
เด็กชายนนทกาญจน์ สุขนิล

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๖๐/๒๙๓๔
เด็กชายวัชรพล เดชกิจ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร

วัดบริรักษ์ประชาสาร
 

นว ๓๔๖๐/๒๙๓๕
เด็กชายต้นรัก เผือกทอง

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๖๐/๒๙๓๖
เด็กชายภควัต ม่วงทรัพย์

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๖๐/๒๙๓๗
เด็กชายธนพล พานทอง

๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๖๐/๒๙๓๘
เด็กหญิงธนภรณ์ พานทอง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๖๐/๒๙๓๙
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สาขุนทด
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงอาริษา คำปูรี

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๖๐/๒๙๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ โสนรินทร์

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๖๐/๒๙๔๒
เด็กหญิงรวีวรรณ แสงดี

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงสุชานาถ ผลปราชญ์

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๖๐/๒๙๔๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ หิริโอ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๔๖๐/๒๙๔๕
เด็กชายชาคริต ครูบรร

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๔๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ว่องวิการณ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๔๗
เด็กชายยุทธนา ลูกอินทร์

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๔๘
เด็กชายอภิเชษฐ์ บุญมาก

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงสุกัญญา พานิชกุล

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงพัณนิตา พรมโชติ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๕๑
เด็กหญิงดารินทร์ ลำมะหิต

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๕๒
เด็กชายกัญญาพล เพชรนิล

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๕๓
เด็กชายชัยรัตน์ ปรางทอง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๕๔
เด็กชายชัยวัฒน์ ครองชิต

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๕๕
เด็กหญิงกุลธิดา คูณพรม

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๕๖
เด็กหญิงแก้วตา พูลเกลียง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๕๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ มันเกษม

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๕๘
เด็กหญิงนิสาชล ไวยเขตกรณ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๕๙
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีสกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงอริษา กิตติบัวสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๖๑
เด็กหญิงวาศินี นอกไธสง

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๖๒
เด็กชายใกล้รุ่ง ศรีงาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๖๓
เด็กชายขวัญชัย เสริมแสง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงอุทัย

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๒๙๖๕
เด็กชายปรีชา โม่ทุ่มวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๖๖
เด็กชายนพดล รักแก้ว

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๖๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจนหัด

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๖๘
เด็กหญิงชลิดา เกณสาคู

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๖๙
เด็กหญิงนริศรา แก้วสอาด

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงสุรัตวดี พวงทอง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๗๑
เด็กชายกิจการ บุญสมวล

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๗๒
เด็กชายธราดล ลัลล่า

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๗๓
เด็กหญิงศรัญญา กันถา

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๗๔
เด็กชายกันต์ธร วชิระเกียรติคุณ

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๗๕
เด็กชายธวัชชัย ใยเม้า

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กชายสหรัฐ บำรุงทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๗๗
เด็กชายจิรชัย พูลพุ่ม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๗๘ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์
โห้พลอย

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๗๙ เด็กหญิงประกายพลอย
พวงนาค

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงพัชรี แก้วรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๘๑
เด็กหญิงสุพัตรา พรมโชติ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๘๒
เด็กชายนิธิวัฒน์ มากรัตน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๘๓
เด็กชายบำรุง จันทร์ประเสริฐ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กชายพีรัชชัย สัญญอาจ

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กชายภูธเนศ พานแก้ว

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๘๖
เด็กชายศักรินทร์ แม้นพยัคฆ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๘๗
เด็กชายศุภกิตติ

์

เสริมกลิน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๘๘
เด็กชายสุภโชค นระมิตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๘๙
เด็กหญิงเกวลิน นาอ่าง

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ บุญประทีป

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๙๑
เด็กหญิงณัฐกานต์ คล้ายแก้ว

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๙๒
เด็กหญิงพลอยชนก สุนทรพฤกษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๙๓
เด็กหญิงศรุตา รอดสำเภา

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๙๔
เด็กหญิงอนัญญา บัวเอม

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๙๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ เอียมแพ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๙๖
เด็กชายแมนสรวง พวงนาค

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๙๗
เด็กชายสุริยา รักชาติ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๙๘
เด็กชายจักรพงษ์ ฤทธิหาญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงถิรดา เหลาแหล่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงนภัสศร ปราบวงษา

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงมนสวรรณ มันใจดี

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงศิริพร เชือวงค์

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขจร

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงนิษิตา สินศิริ

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายกิติพันธ์ เอียมน้อย

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

วาระสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๐๗
นายธนภัทร พิลึก

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายณัฐชานนท์ พงษ์สุวรรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายวัชรพงษ์ โพธิรังสกุล

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงดวงกมล วรรณา

๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงนรภัทร ชมนา

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงนวลจันทร์ จำนงค์ก

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงปยธิดา แสงสัน

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงพลายแก้ว บัวแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงเพ็ญนิภา เงินชาลี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงเมศิณี ชะมาลัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงรินรดา ภูสิต

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงสโรชา คำเรือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงสุนิสา อ่อนเกตุ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงสุนิรมล โพแดน

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายเกริกพล รัตนะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายเจษฎา บุญมีสง่า

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายณัฐชาพร ไพรสิงห์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กชายพลพล บำรุง

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายเรืองศักดิ

์

ศิริเวช
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายวิทยา อาสุระ

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายวุฒิพงศ์ บุญเพ็ง

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายสุรเดช มนตรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายพิทักษ์ จิตตเขตต์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงธนพร งาทิพย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สิงห์วิโรจน์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงนำฝน อนุสูตร

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงปนัดดา บุญเปลียน

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงวนิดา แย้มสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงวิราวรรณ คงไทย

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงสุนิดา ตันตระกูล

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๓๗
นางสาวโสภิดา โตพัญญะ

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงณัฐณิชา พุ่มมะริน

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กชายชาณญรงค์ นาคะประเสริฐ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แจ่มประแดง

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายนิรุต สุริยอุต

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายพงศกร ชนะ

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายภัทรพล อัมพนันต์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายวิรัญจ์ ชำนาญนา

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายศุภชัย เดชอาจ

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สระน้อย

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงธมลวรรณ อินทร์โพธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงณัฎชนิภา กลัดนุ่ม

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงรัชนี โม่ทุ่มวงค์

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงรุ่งอรุณ แสงพลสา

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงวรรณภา สุขคำ

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงศิรดา กลินเพ็ง

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงโศภิษฐ์ตา ชิเนนทร

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงสุธาสินี พนมเวช

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงพิญดา เชียวชาญ

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กชายรังสรรค์ ศรีพิมพ์เมือง

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงกวินทรา ยอดสุทธิ

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงขวัญสิริ พยักมะเริง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ภู่เกตุ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงณัฐพร ศรีพูล

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงณัฐพร ศรีสมพงษ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงดลยา สร้อยทับทิม

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๖๓ เด็กหญิงทิพย์อาภรณ์ พุ่มโพธิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงธันยพร อยู่เรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงนภสร อินทรสำลี

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงปภาวดี ภู่ระหงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงเปรมกมล เชือผึง

้ ้

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงพัสสน จันทศร

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงพิยดา เกตุแก้วมณี

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา สายบัว

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงแพรทอง แซ่หาง

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงมณธิรา กันถา

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงมาริสา โฉมศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงวนิดา ค้อชากุล

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงศกลวรรณ คูณพรม

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงอารียา รืนอารมย์

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กชายชลชาติ จันคำ

่

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กชายธวัชชัย เพชรรัตน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายปกรณ์ หงษ์ทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายปุณณสิน ไพบูลย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายพาสกร ศรีสุขสด

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายสรวิชญ์ วิชัยรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายสาธิต ศรีพูล

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายอภิชาติ สุขรวย

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายออมทวี พานทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กหญิงขวัญรินทร์ เชียวธัญกรณ์

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สายสำราญ

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงนันทิยา สีมา

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงนิภาธร ไทยมา

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงปวรรัตน์ เทียนสิวา

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงปารีณา ศรีภา

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หาญตระกูล

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กหญิงวิชุดา นัคราจารย์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กหญิงสุชาวลี เนียมหอม

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๔๖๐/๓๐๙๕
นายสันต์ทัด สุวรรณเสรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๐๙๖
นางสาวจารุวรรณ บุญช่วย

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๐๙๗
นางสาวมัชฌิมา บุญวัติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๐๙๘
นางสาววารี พานทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๐๙๙
นางสาวสลินทิพย์ สุนทรภักดี

๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๐๐
นางสาวธาสินี เสือเจริญ

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายคุณาธิป มันจิตร

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงฐิติพร ถินพังงา

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงขวัญกมล ยังกรุต

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กหญิงหทัยชนก เชือวงษ์

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงอมราพร บุญกระทุ่ม

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงรินรดา วัฒนุญาณ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงสุพพัตรา สุธาพจน์

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงทิพานัน สุดดวง

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายทนุธรรม สมศรี

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงศศิรัตน์ เหลืองเจริญรัศมี

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๑๑
เด็กหญิงฐิตาพร ขิณีจัน

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๑๒
เด็กหญิงอนัญญา ทองเรือง

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๑๓
เด็กหญิงชิดชนก พูลพจน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๑๔
เด็กหญิงภูษณิศา คงกลันดี

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๑๕
เด็กชายฐิติพันธ์ ศรีอยู่รอด

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๑๖
เด็กชายสัญชัช ศรีสุขใส

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๑๗
เด็กหญิงนันทิชา แตงนวลจันทร์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๑๘
เด็กหญิงภาพิมล ธนาพัฒนวงศ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๑๙
เด็กหญิงปาริชาติ ทองนาค

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายพิสิฐชัย สุขขวัญ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๒๑
เด็กชายวิศรุต ใจช่วย

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๒๒
เด็กหญิงพญา รติลาภหิรัญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๒๓
เด็กชายเมฆินทร์ คชโคตร

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๒๔
เด็กชายพงศกร มากคุณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๒๕
เด็กชายสุเมธ โรจนวงศากุล

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๒๖
เด็กหญิงรุจิราลักษณ์ ลีลักษณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๒๗
เด็กหญิงกรกนก ผิวผ่อง

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๒๘
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

บุญพรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๒๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ปญญาฤทธิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงภัทรธิดา ปานหว่าง

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๓๑
เด็กหญิงกนกพร โมกข์ศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายรณกฤต พวงสมบัติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๓๓
เด็กชายกิตติพันธ์ุ สอนทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๓๔
เด็กชายนนทกร เกษตรชัย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๓๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ เทียนหวาน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงศิริเบญจพร แสงสุรีย์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๓๗
เด็กหญิงจุฑามาศ คำสุภาพ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๓๘
เด็กหญิงสาริกา เสียงกลม

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๓๙
เด็กหญิงสตางค์ ทัพศีรัก

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กชายอดัม ดี วิค วิคารี

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๔๑
เด็กชายชนชิตชา เอกวิลัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๔๒
เด็กชายธรรมลักษณ์ แซ่โง้ว

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กชายชนะชัย จันถาวร

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๔๔
เด็กชายพรภวิศย์ หงษาวดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๔๕
นางสาวจันทนา ทุวิลา

๒๙/๙/๒๕๒๔
โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๔๖
นางปริชญาภรณ์ ตังตระกูล

้

๒๘/๑๑/๒๕๑๑

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๔๗
นางสาวศุริสา ขาวแดง

๑๖/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๔๘
เด็กหญิงอารยา บุญเกตุ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๔๙
เด็กหญิงพาทินธิดา วินิจสอน

๑๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงเปมิกา บำเพ็ญ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๕๑
เด็กหญิงอรวิกา สำเนียง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๕๒
เด็กหญิงปนมณี พรเจริญวิโรจน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๕๓
เด็กหญิงผกามาศ เจริญศิลป

๒๖/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๕๔
เด็กหญิงอรพรรณ พิมพ์ดีวัฒนา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๕๕
เด็กหญิงวัชรินทร์ ภู่เทศ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๕๖
เด็กหญิงธีริศรา เจริญพร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๕๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ กะพงษ์หงษ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๕๘
เด็กหญิงจินตวรรณ ไกรนิตย์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๕๙
เด็กชายอนุสิทธิ

์

จูอี

้

๒๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กชายพงศ์วรินทร์ โพธิลังกา

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๓๑๖๑
เด็กชายปญญา รัตนหิรัญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๖๒
เด็กชายคเนศ เอียมพันธุ์

่

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๖๓
เด็กชายธีรพัฒน์ เอียมพันธ์

่

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๖๔
เด็กชายจักรกฤษ ประดิษฐ์ขำ

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๖๕
เด็กหญิงอริศรา ปรีชาเดช

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กชายอภิชาติ สุภศร

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๖๗
เด็กหญิงณัฐนันท์ เอียมสุภา

่

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๖๘
เด็กหญิงพิมพัตรา พูลเกลียง

้

๒๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๖๙
เด็กชายพสิษฐ์ มูลรอด

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายพัฒนวิชช์ บุญอาจ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๗๑
เด็กหญิงพรทิวา เจิมจัน

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๗๒
เด็กหญิงณัฐริกา ต่ายหัวดง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๗๓
เด็กชายรชพิพัฒน์ แปนสุขา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๗๔
เด็กชายรพีพัตน์ แปนสุขา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๑๗๕
เด็กชายสราวุธ วงษ์ทับ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๗๖
เด็กชายประจักษ์ ยิมอยู่

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๗๗
เด็กชายสราวุธ หมีทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๗๘
เด็กหญิงอารยา ขาวแดง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๗๙
เด็กหญิงนภัสรัตน์ ทองเตียง

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงเขมจิรา ต่างเกตุ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๘๑
เด็กหญิงศศินันท์ ตุ่มสียา

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๘๒
เด็กหญิงวริศรา จันทร์ยา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพะยอม วัดเนินพยอม  

นว ๓๔๖๐/๓๑๘๓
เด็กหญิงสุธีกานต์ แก้วพูล

๑๕/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงพิศตราภรณ์ เงินบำรุง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๘๕
เด็กชายภาณุวัตร ด้วงพิลา

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๘๖
เด็กชายณัฐพงษ์ เกิดผล

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กชายชโยดม กลันแย้ม

่

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๘๘
เด็กชายอภิชัย ทองเหล็ก

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงศิราพร สังคต

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงมนต์นภา แก้ววิเชียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๙๑
เด็กหญิงสุพรรษา ปนทิพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๙๒
เด็กชายจักรี รอดเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๙๓
เด็กหญิงนิชา อยู่ทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๙๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ อ่อนเลิศ

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๙๕
เด็กหญิงณัฐนิชา อยู่บำรุง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ วัดมหาโพธิเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๑๙๖
เด็กหญิงนัฐญานี นุชประเสริฐ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

นว ๓๔๖๐/๓๑๙๗
เด็กชายชัยทัต สุดแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

นว ๓๔๖๐/๓๑๙๘
เด็กชายภานุวัฒน์ จันทร์ดี

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

นว ๓๔๖๐/๓๑๙๙
เด็กหญิงวิราวรรณ์ ไกรสังข์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

นว ๓๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายนันทวัฒน์ นุชนุ่ม

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางใหญ่ วัดยางใหญ่  

นว ๓๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงสุนี เทียนทุรัด

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงวรรณรดา จันหนู

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายไชยวัฒน์ จูพุ่ม

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงชาลิสา เขียวดำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองแพงพวย วัดหนองแพงพวย  

นว ๓๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายกฤษฎา จักษุศรี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายธนกร เพ็ชรสมภาพ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายชินภัทร บุญเนียม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายวีรพัฒน์ ศรีพัฒน์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงอริษา อยู่สุข

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงชุรีพร สุขชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๑๑
เด็กหญิงฐีตวันต์ เกตุพัก

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๑๒
เด็กหญิงพิชญา ทัพชัย

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๑๓
เด็กหญิงอาจารี จันทร์ชุ่ม

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๑๔
เด็กหญิงบุณยานุช สมพันธ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๑๕
เด็กหญิงอารีญา เสือเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กหญิงพีรดา แม้นพ่วง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ วัดหนองหัวเรือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๑๗
เด็กชายภานุวัฒน์ เฉลยพล

๒๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๒๑๘
เด็กหญิงเพียงฟา แจ่มจำรัส

๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๒๑๙
เด็กหญิงนิลภัทร สว่างแจ้ง

๑๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายพีรณัฐ สาธุการ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๒๒๑
เด็กชายประชา คล่องแคล่ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๒๒๒
เด็กหญิงถาด -

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๒๒๓
เด็กชายพุฒิพงค์ ใหม่คำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๒๒๔
เด็กชายนฤสรณ์ เปยมแพร

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์)

วัดหัวดงใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๒๒๕
เด็กชายไวยากรณ์ ชำนาญเวช

๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๒๖
เด็กชายชัชพล คำเขียว

๒๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๒๗
เด็กชายคมกริช ทังแสน

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๒๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทรัพย์อาภรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๒๙
เด็กหญิงพรพิพัฒน์ พูลเพิม

่

๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงศรัณย์พร พยานเขตกาล

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๓๑
เด็กชายภานุวัฒน์ วงษ์นิล

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๓๒
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ สาหร่าย

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๓๓
เด็กชายนิติวัฒน์ แตงน้อย

๑๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๓๔
เด็กหญิงพรรณราย ศิริทัย

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๓๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงคำ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๓๖
เด็กชายทักษิณ ชมชาติ

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๓๗
เด็กชายศิวนัส คงเมือง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงศุภมาศ โฉมโสธร

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๓๙
เด็กหญิงสุพรรษา แพพูล

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงอทิตยา สอนสวน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๔๑
เด็กชายปยะ นาคราช

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๔๒
เด็กชายภานุวัฒน์ แสงอ่อน

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๔๓
เด็กชายรัชตะ พุกเข้ม

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๔๔
เด็กชายราเมศ กันอำ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๒๔๕
เด็กชายวรเชษฐ์ สังขรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๔๖
เด็กชายหิรัญ สมีเพ็ชร

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๔๗
เด็กชายอนุวัต เกษประทุม

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๔๘
เด็กชายอรรถพงษ์ นาคกลาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๔๙ เด็กหญิงธัญญ์ฐิตาภรณ์
วงศ์ปาน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงนฤมล เปรมบูรณ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๕๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน มีสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๕๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำเวียง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๕๓
เด็กหญิงรัตนาวดี สุระสิงห์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๕๔
เด็กชายวรพจน์ ชุ่มรัสมี

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๕๕
เด็กชายนพรัตน์ เทศเพ็ญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กชายศุภากรณ์ โพธิศรี

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๕๗
เด็กชายสรยุทธ วัดชัย

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๕๘
เด็กชายชลชาติ เจริญศิลป

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๒๕๙
เด็กชายปยพัชร์ วรลักษณ์สิทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กหญิงวิยวรรณ ดังก้อง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๖๑
เด็กหญิงศุภัคษร คงแสง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๖๒
เด็กชายอัครเดช สุขขุนทด

๐๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์)

วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๖๓
เด็กชายณัฐภูมิ ฟกเสวก

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๖๔
เด็กหญิงสุชาดา ทวีกิจ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๖๕
เด็กหญิงสุนารี ภักดี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๖๖
เด็กหญิงรุ่งทิวา เหมือนเผ่า

๐๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๖๗
เด็กหญิงสิริดา แก้วกัลยา

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๖๘
เด็กหญิงอนันตาฌา สังข์ดิษฐ์

๒๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๖๙
เด็กหญิงกมลชนก สุขเนียม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงธิติพร ปนวิชัย

๑๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๗๑
เด็กหญิงภัทรศรี พูลเอียม

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๗๒
เด็กหญิงสุพัตรา โพคาราม

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๗๓
เด็กหญิงอรุณวรรณ์ ภุมภา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๗๔
เด็กหญิงจีระนันท์ อามาตย์สมบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๗๕
เด็กหญิงนิภาพร โพธิศรี

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๔๖๐/๓๒๗๖
เด็กชายสิทธิพงศ์ ฝากพืช

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๗๗
เด็กชายอธิชา เพ็ชร์วัฒน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๗๘
เด็กหญิงกรชวัล ยมนา

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๗๙
เด็กหญิงจิดาภา มังกร

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๒๘๐
เด็กหญิงชลนิตา เดชอุดม

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๘๑
เด็กหญิงชลนิสา บัวพา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ปานสุวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๘๓
เด็กหญิงนวพรรษ์ ตินชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๘๔
เด็กหญิงนัยนา สมัครเขตวิทย์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๘๕
เด็กหญิงบุญชนิต การะ

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๘๖
เด็กหญิงพรสุพพัต เหล่าอินทร์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๘๗
เด็กหญิงรัตดา สุดสะอาด

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๘๘
เด็กหญิงสุภาวดี แก้วหนองยาง

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๘๙
เด็กหญิงอนัญญา ดิษกุล

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงอริสา สุขขวัญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๙๑
เด็กชายกฤตชนะ จันทร์ศรี

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๙๒
เด็กชายชานน ไพรสิงห์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๙๓
เด็กชายณัฐพล พงษ์สุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๙๔
เด็กชายธีรภัทร กาหา

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๙๕
เด็กชายธีรภัทร เทวิณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๙๖
เด็กชายนำชัย เทียมกระโทก

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๙๗
เด็กชายปองคุณ แจ่มฟา

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๙๘
เด็กชายปยะวุฒิ ศรีจันทร์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๒๙๙
เด็กชายพงศ์ศิริ มาประสพ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายพรรณพัทร อินทฤทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายวัฒนะ คงน้อย

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายศุภดิตถ์ กลันแตง

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายสงกรานต์ จตุพิศ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายสาริทธิ

์

ศรีวารี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายสุชิน เฉือยราษฎร์

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายสุธนัย อนุศักดิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายสุรเดช ดงน้อย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายอนุทัต คำแดง

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงกนกวรรณ กลินจันทร์

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงกุลิสรา เอียมนุ่ม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๑๑
เด็กหญิงจารุณี เกษกำจร

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๑๒
เด็กหญิงเพ็ชรรุ่ง เนินพลับ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๑๓
เด็กหญิงวรัญญา รุ่งรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงวารี จีมุข

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๓๑๕
เด็กหญิงเชลนิษา วินิจสร

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๑๖
เด็กหญิงตรีรัตน์ กล้าจงยิง

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๑๗
เด็กหญิงปาริชาติ เทเพล

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงพัชริดา มันพร้าว

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๑๙
เด็กหญิงวนิดา บุญฉุน

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงวิภาดา ปยวัฒน์

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๒๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ ชาติวรรณ

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๒๒
เด็กหญิงศิรารัตน์ เอียมอุบล

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงศิริวรรณ สุธรรมมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๒๔
เด็กหญิงสุชญา ตินชาติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๒๕
เด็กหญิงสุทธิรัตน์ หาทรัพย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๒๖
เด็กหญิงสุริวิภา พงกลาง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๒๗
เด็กหญิงอินทิรา คันศร

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๒๘
เด็กชายจักรรินทร์ ไม้หอม

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๒๙
เด็กชายชิตชัย พุฒดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายชุติพนธ์ ขันทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ รอดวิหก

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๓๒
เด็กชายพีรพัฒน์ อิฐไทย

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๓๓
เด็กชายภานุศักดิ

์

กรตุ้ม
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๓๔
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีคูณ

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๓๕
เด็กชายวรรณชัย แย้มทิพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กชายสิทธิชัย โสภี

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๓๗
เด็กชายอนุรักษ์ สกุลณี

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๓๘
เด็กชายเอกพันธ์ อ่อนกระโทก

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๓๙
เด็กหญิงเกศิณี สมพงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงฉัตรแก้ว แก้วดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๔๑
เด็กหญิงณัฐฐินี ชำนาญชาติ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๔๒
เด็กหญิงณัฐณิชา อินลอย

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๔๓
เด็กหญิงเนตรนภา คันศร

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๔๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปรางทับทิม

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๔๕
เด็กหญิงวรนุช อินทร์จันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงสุกัญญา อนุยูร

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๔๗
เด็กหญิงอนุธิดา ศรีเปรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๔๘
เด็กหญิงอารีรัตน์ แสนศิริ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กชายกฤตนัย คันธมาตย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายคณากร ปนเหน่ง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๕๑
เด็กชายจักรพงษ์ ด้วงโต

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๕๒
เด็กชายชนะโชค แจ้งสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๕๓
เด็กชายธนะศักดิ

์

พลับยินดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๕๔
เด็กชายณัฐพล เสืออุดม

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๕๕
เด็กชายธนภัทร สังข์ศิริ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๕๖
เด็กชายธีรเทพ เกตุเหล็ก

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๕๗
เด็กชายนำโชค สุราชาติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๕๘
เด็กชายปริญญา หาดแก้ว

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๕๙
เด็กชายวงค์พัทธ์ มากรืน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายวัชร บัวแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๖๑
เด็กชายศราวุฒิ เอียมละออ

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๖๒
เด็กชายสตางค์ เอียมเอียง

่ ้

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๖๓
เด็กชายอภิชาติ นกทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๖๔
เด็กหญิงกมลชนก บุญมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กหญิงกรชกร มาเจริญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๖๖
เด็กหญิงกัสมาภร เส็งน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๖๗
เด็กหญิงพิมญาดา เพชรประดับ

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๖๘
เด็กหญิงพิมลวรรณ แย้มแสน

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๖๙
เด็กหญิงภิญพร กุลฉิม

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงวริศรา ขอนพวง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๗๑
เด็กหญิงสสินา ประชาทัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๗๒
เด็กหญิงอดิศา เสืออุดม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๗๓
เด็กหญิงอนุศรา เทศวัง

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๗๔
เด็กหญิงอุไรวรรณ แปนเจริญ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๗๕
เด็กหญิงอุษา เหมบุตร

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๗๖
เด็กหญิงสุทินา แสงสุข

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๗๗
เด็กชายธีรภัทร์ พลายเพ็ชร

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๗๘
นายเกริกพล คำขาว

๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๗๙ เด็กหญิงพรรณารายณ์
โชคบุญมี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กหญิงวาสนา สีสุราษฎร

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๘๑
เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทรานุสร

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๘๒
เด็กชายพรพนา ทับทาบ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๘๓
เด็กชายวรวัฒน์ นาคแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๘๔
เด็กชายอนุวัฒน์ สุขสุชิต

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๓๘๕
เด็กหญิงกานต์ธิดา ประสิทธิเขตการ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๘๖ เด็กหญิงฉัตรทวิกาญจน์
ไวธัญญกิจ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๘๗
เด็กหญิงชลธิชา บุญฉิม

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๘๘
เด็กหญิงรพีพรรณ ก้อนคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายกฤษฎา บุตรวรรณ์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายจักนรินทร์ พงกลาง

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๙๑
เด็กชายณัฐพนธ์ เหมือนเตย

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๙๒
เด็กชายพงศ์สุธี แก้วพะคงคา

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๙๓
เด็กชายวิเชษฐ์ เมืองสวรรค์

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๙๔
เด็กชายวิวัฒน์ พันธุรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๙๕
เด็กชายวุฒิชัย ม่วงจัน

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๙๖
เด็กชายสาริศ ฤทธิลอย

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๙๗
เด็กชายสุรพงศ์ ละอองศรี

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๙๘
เด็กหญิงปยะนุช ปนเหน่ง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๓๙๙
เด็กหญิงมุฑิตา ยีสุ่น

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองบุญนุ่ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายธนพล มากหมู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายปรัชพงศ์ เกือจรูญ

้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายพายุ พรมศิลา

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายสิทธิโชติ เข็มทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กชายสุรพัฒน์ แช่มชืน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศรีบุญนาค
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงคณิศร ปรีเพน

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๐๘ เด็กหญิงดาวพระศุกร์
ดงน้อย

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงนฤมล ใยบัว

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงปาริชาติ สมัครเขตการ

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๑๑
เด็กหญิงปยะมาศ ปนเหน่ง

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๑๒
เด็กหญิงพัชราภา ทารักษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๑๓
เด็กหญิงภัทรภรณ์ นาคธร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๑๔
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ชาติวรรณ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๑๕
เด็กหญิงศศิภา แสนนาใต้

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๑๖
นางสาวศุวิภา พลอยคำ

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๑๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ ชารินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๑๘
เด็กหญิงสุภัสสร เมืองสวรรค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๑๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สว่างโลก

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงอรภา ธารีวัฒน์

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๒๑
เด็กหญิงภัทรนันท์ จำปาพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๒๒
เด็กหญิงทิพย์กมล บัวผา

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๒๓
เด็กหญิงปยมาศ อันชูฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๒๔
นายนัทธพงศ์ อำรุง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๒๕
นางสาวเกศกนก เนินพลับ

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๒๖
เด็กหญิงวรรณรัตน์ กิติมาภรณ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๒๗
เด็กหญิงศศิกาญจน์ อยู่พุ่ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๒๘
เด็กหญิงสุพัตรา พัดเงิน

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๒๙
นายวายุพัตฒ์ ประเสริฐสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๓๐
นางสาวเจนจิรา อินบุรี

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๓๑
นางสาววรรณศร อ่องชุ่ม

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๓๒
นางสาวศิริพรรษ์ เนตรขำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๓๓
นางสาวสุกัญญา คำภารัตน์

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๓๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ สินอยู่

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๓๕
นายจักรกฤษณ์ บุญลือ

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๓๖
เด็กหญิงชุติศรณ์ ตุ้มสุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๓๗
นางสาวดาราวดี พานพรม

๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๓๘
นางสาววรนุช เหนือเกตุ

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๓๙
เด็กหญิงสิวราพร จาดประทุม

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๔๐
นางสาวสุภัสสภา นาคเมือง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๔๑
นายธีรภัทร อินทร์จันทร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๔๒
นายสุกฤษฎิ

์

อินจัน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๔๓
นายอานุภาพ นาครัตน์

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๔๔
นางสาวกนกวรรณ บัววัฒน์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๔๕
นางสาวกัญญารัตน์ เกิดสุวรรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๔๖
นางสาวชัญญานุช คำอ่อน

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๔๗
นางสาวณัฐณิชา เกตุเหล็ก

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๔๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ งิวงาม

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๔๙
นางสาวนรีลักษณ์ อาสุระ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๕๐
นางสาวพนิดา

ลำลักษณ์ไพบูลย์
๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๕๑
นางสาวพิยดา พูลเขต

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๕๒
เด็กหญิงวรนุช แตงทรัพย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๕๓
นางสาวอรจิรา ปานวงษ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๕๔
เด็กหญิงลักขณา ยมณี

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๔๕๕
เด็กชายเอกอนันต์ เชียวเกตุวิทย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๕๖
เด็กหญิงรัตนาภา ปญญาฤทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๕๗
เด็กหญิงสุภาวิตา สิงห์บุญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๕๘
นายอดิศร บรุณพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๕๙
นายกิจพัฒน์ ภูกันแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๖๐
นายวิสุทธิ

์

เรืองฤทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๖๑
นายสราวุฒ มากรัตน์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๖๒
นายอธิเบศร์ ประดิษฐ์สุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๖๓
นางสาวกัญธิมา สมรอด

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๖๔
นางสาวปาริมา บุญอ่อน

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๖๕
นางสาวพัชรี ปนงาม

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๖๖
นางสาวสุกัญญา สอนเนียม

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๖๗
นางสาวอภิสรา สัปทน

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๖๘
นายจิรัฏฐ์ พาลี

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๖๙
นายธนวัฒน์ สุวรรณนิตย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๗๐
นายอมร พระเทพ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๗๑
นางสาวปยฉัตร ชุนตาล

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๗๒
นางสาววิลาสิณี คงทอง

๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๗๓
นางสาวอภิญญา ปราโมกข์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๗๔
นายนราธิป หมวกแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๗๕
นายประสิทธิ

์

ขอนพวง

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๗๖
นางสาววาริสา คงแช่มดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๗๗
นางสาวศิริพรรณ เทียนวัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๗๘
นางสาวเพ็ญนภา มะชิโกวา

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๗๙
นายเพชรมนู ทับนิล

๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๘๐
นายวงศธร ดัชนี

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๘๑
นายสรศักดิ

์

สิงห์ทอง
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๘๒
นางสาวกาญจนา คำผง

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๘๓
นางสาวจุฑามาศ สอนเนียม

๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๘๔
นางสาวโชติกา เกาะช้าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๘๕
นางสาวณัฐชยา เอียมประเสริฐ

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๘๖
นางสาวดรุณีประภา สว่างโลก

๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๘๗
นางสาววรรณพร คำไล้

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๘๘
นางสาววิลาวัลย์ กันสาท

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๘๙
นางสาวสโรชา ทับสมิงครา

๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๔๙๐
นางสาวสุวนันท์ สุขเลิศ

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๙๑
นางสาวหทัยรัตน์ แตงทรัพย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๙๒
นางสาวจันทิมา หมวกแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๙๓
นางสาวเกษร คันศร

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๙๔
นางสาวบัณฑิตา ลือภักตรา

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๙๕
นางสาวพลอยชนก แก้วเวียง

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๙๖
นายจิรายุทธ รักอ่อน

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๙๗
นายธนา ศรีภูธร

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๙๘
นางสาวนพรดา ภู่สะอาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๔๙๙
นางสาวพรทิพย์ กลินศร

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๐๐
นายพีระยุทธ์ ไวทยานนท์

๐๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๐๑
นางสาวชุติมา เนียนคำ

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๐๒
นางสาวธัญญเรศ เรืองศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๐๓
นางสาวประนอม ม่วงเชียง

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๐๔
นางสาวสุดาพร ชูกูล

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๐๕
นางสาวสุพัตรา อิมโอษฐ์

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๐๖
นางสาวอันธิกา เสืออุดม

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๐๗
นางสาวสรณ์สิริ ฤทธิลอย

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๐๘
นางสาวสุวนันท์ ทองจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๐๙
นายศราวุธ เสมรถ

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๑๐
นายธีรพล เรือนไทย

๐๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๑๑
นางสาวรมิตา รักใคร่

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๑๒
นายกฤติธี อินจัน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๑๓
นายชัยวัฒน์ แก้วคูณเมือง

๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโกรกพระ วัดกระจังงาม  

นว ๓๔๖๐/๓๕๑๔
นางศุลีพร จ่างภากร

๒๔/๑๑/๒๕๐๕

วัดท่าจันทร์วิปสสนา ท่าจันทร์วิปสสนา  

นว ๓๔๖๐/๓๕๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวทิม

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๑๖
เด็กชายทวีศักดิ

์

แก่นหมัน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๑๗
เด็กชายธนาพร สุขฉำ

๑๐/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๑๘
เด็กชายวรากร ภู่สิงห์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๑๙
เด็กชายสวพล ทิมเกลียง

้

๐๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายอมรินทร์ เงินปาน

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๒๑
เด็กหญิงณิชาภา เทศขำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๒๒
เด็กหญิงปภัสสร เอมจิว

๋

๑๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๒๓
เด็กหญิงพฤษสา พิมพ์สี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๒๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สอนบวบ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๕๒๕
เด็กหญิงดวงนภา อินวิชัย

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๒๖
เด็กชายกฤษฎา แสงทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๒๗
เด็กชายศรีวิชัย อินทร์ภู่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๒๘
เด็กชายชัยวัฒน์ อิมสมบัติ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๒๙
เด็กชายชัชชัย อิมสมบัติ

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงลลิศา คงเพชรศักดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๓๑
เด็กชายณัฐพล คายะ

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๓๒
เด็กหญิงชุติมา ช่างรอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๓๓
เด็กชายพีรพล ประสานรัตน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๓๔
เด็กชายกู้เกียรติ กอดแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๓๕
เด็กชายมงคล ทองดีเล็ก

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๓๖
เด็กหญิงณัฐชยา ทองศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๓๗
เด็กหญิงนฤพร งามบุญปลอด

๑๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๓๘
เด็กชายภูริณัฐ ปานจิน

๐๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๓๙
เด็กชายพีรวัส โพธิทอง

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายสิทธิพร แจ้งอิม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๔๑
เด็กชายอภิวัฒน์ ผ่องผิว

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๔๒
เด็กหญิงกชนันท์ ฉำมา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๔๓
เด็กหญิงกัญวรา ฉำมา

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๔๔
เด็กหญิงพิมลพรรณ พรมจันทร์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๔๕
เด็กหญิงลักขณา สุริวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๔๖
เด็กชายกิตติภูมิ อินทร์แปน

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๔๗
เด็กชายณัฐวุฒิ ปานพลับ

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๔๘
เด็กชายพิเชษฐ์ จันทพาล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๔๙
เด็กชายวีรภัทร ดำนงค์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กชายอนันต์เทพ ฉำมา

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๕๑
เด็กชายอัครเดช จันทพาล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๕๒
เด็กหญิงณัฐชา พิมมะดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๕๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ พรมจันทร์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๕๔
เด็กหญิงสุรีย์นิภา เสมาทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๕๕
เด็กหญิงสุวลักษณ์ จงกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๕๖
เด็กชายธนวัฒน์ แพงจักกรี

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๕๗
เด็กหญิงสุพิชชา โพธิบาย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๕๘
เด็กหญิงจุฑามาศ ชมจุ้ย

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๔๖๐/๓๕๕๙
เด็กชายสรยุทธ กงแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเตียน วัดเกยไชยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กชายศุภณัฏฐ ปานอ่วม

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๖๑
เด็กชายวรากร โสมทอง

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๖๒
เด็กชายพิชัย แช่มช้อย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กหญิงสุพิชชา ทองเทียง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๖๔
เด็กหญิงภคพร เทศน์ดี

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๖๕
เด็กหญิงรุ่งทิวา วรรณพงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๖๖
เด็กหญิงภูริชญา มวลชัยภูมิ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๖๗
เด็กหญิงกิงการต์

่

เวหะชาติ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๖๘
เด็กหญิงศิริวิมล ยอยิม

้

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๖๙
เด็กหญิงบุณยานุช รัตนะ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงสุธาสินี มรดก

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๗๑
เด็กหญิงสมฤทัย ชุ่มช่วย

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๗๒
เด็กหญิงศศิพิมล ฤทธิมหันต์

์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๗๓
เด็กหญิงปาณิษา ขันธรรม

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๗๔
เด็กชายกมลฉัตร เหลือสาคร

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๗๕
เด็กชายอภิวัฒน์ ทิพย์อักษร

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๗๖
เด็กชายสีหราช แก้วมงคล

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๗๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เกษม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๗๘
เด็กชายเจริญ ยังยืน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๗๙
เด็กชายธีระวัฒน์ แหลมแก้ว

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายธนา แก้วแสง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๘๑
เด็กหญิงเพชรดา พวงจำปา

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๘๒
เด็กหญิงเกสร แหวนประดับ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๘๓
เด็กหญิงปลิดา ชุ่มช่วย

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๘๔
เด็กหญิงลิลดา ชุ่มช่วย

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๘๕
เด็กหญิงอุมากร เมืองคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๘๖
เด็กหญิงศุภักษร ปนสุข

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๘๗
เด็กหญิงอภิญญา คงซัง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กชายก้องภพ อิมอยู่

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๘๙
เด็กชายนภัทร แย้มกมล

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์แดง

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๙๑
เด็กหญิงภัทรภร บุพพบุรุษ

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๙๒
เด็กชายภัทรพล ปานทิพย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๙๓
เด็กหญิงพรรณพัชร ทองทัด

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๙๔
เด็กหญิงจิราพร สอนทรัพย์

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๕๙๕
เด็กหญิงกฤษณา ไพเราะ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๙๖
เด็กชายสุรดิษ สอนทรัพย์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๙๗
เด็กชายนรากร ทองทัด

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๙๘
เด็กชายรัฐภูมิ สารทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๕๙๙
เด็กชายทรงวุฒิ โพธิศรี

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายทัศน์พล โพธาราม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายภูวนัย บุบผา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กชายมนตรี ปอมน้อย

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ พันธ์พรม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงบุษกร นาคเกิด

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กชายบุญชนะ ขุนทรัพย์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงนันท์ชพร ยอดสิน

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ วัดคลองสำพรึง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ เชือแปง

้

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กชายปรัชญา นาโม

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กชายอนุสรณ์ เหลืองทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กชายศิริโชค เพ็งอิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๑๑
เด็กชายธวัชชัย สิงห์ลอ

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กชายพงศกร ศรีคงแก้ว

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๑๓
เด็กชายธราเทพ สังฆารมย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๑๔
เด็กหญิงจันทร์จิรา สิงห์ลอ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๑๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ สุดารัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๑๖
เด็กหญิงพิณทอง เสือพันธุ์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๑๗
เด็กหญิงสุชาดา แซ่ลิม

้

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๑๘
เด็กหญิงศศิธร จันเสือ

่

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงสุปญญา ธีระพันธ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คุ้มวิญญาณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๒๑
เด็กหญิงสิริกัญญา ดวงตา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๔๖๐/๓๖๒๒
เด็กหญิงพิชญา ลือวรรณะ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๔๖๐/๓๖๒๓
เด็กหญิงนัตยา กะโห้ทอง

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๔๖๐/๓๖๒๔
เด็กหญิงพัทธนันท์ ลำพูน

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๔๖๐/๓๖๒๕
เด็กหญิงจิราพร มีทรงธรรม

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๔๖๐/๓๖๒๖
เด็กชายกิตติพันธ์ บำรุง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๒๗
เด็กชายจีรายุทธ คงชน

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๒๘
เด็กชายณัฐพล ตรีวิสูตร

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๒๙
เด็กชายณัฐวัตร แสงทอง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กองเพ็ง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายณันทวุฒธิ ทับทิม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๓๒
เด็กชายธนวัฒน์ พ่วงเอียม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๓๓
เด็กชายธิเบศ มีหนู

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๓๔
เด็กชายนนทกร แก้วนิม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๓๕
เด็กชายปองคุณ ขุนเม่น

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๓๖
เด็กชายปญณทัศน์ ขำเสม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๓๗
เด็กชายมานิตย์ บุญทอง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๓๘
เด็กชายยุทธนาพร เทียรมา

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๓๙
เด็กชายลิขสิทธิ

์

มุ่งนวน
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กชายศิริวัจน์ เอียมสอาด

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๔๑
เด็กชายศุภรัตน์ ภูจ่าพล

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๔๒
เด็กชายสหภาพ ผลพิกุล

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๔๓
เด็กชายสหรัฐ กองประยุทธ

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๔๔
เด็กชายสิทธิกร ศิริชู

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๔๕
เด็กชายอมรเทพ โมรา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๔๖
เด็กชายอรรฐพล ศรีผึง

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๔๗
เด็กหญิงกมลพรรณ พึงสิทธิ

่ ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๔๘
เด็กหญิงทวีพร รอดกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๔๙
เด็กหญิงนรารัตน์ กลีบกำไร

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๕๐
เด็กหญิงนันทิชา บุญสนอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๕๑
เด็กหญิงปริญญารัตน์ อันผาสุข

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๕๒
เด็กหญิงพลอยมณี สาสนันท์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๕๓
เด็กหญิงพัชรินทร์ ขาวรัมย์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๕๔
เด็กหญิงพิกุล บุษดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๕๕
เด็กหญิงภาวิณี บัวสุวรรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๕๖
เด็กหญิงมลฑิตา พูลพงษ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๕๗
เด็กหญิงวิภาดา สมบูรณ์พงษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๕๘
เด็กหญิงศศิกานต์ บุญสอาด

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๕๙
เด็กหญิงศิริพร เปลียนม่วง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๖๐
เด็กหญิงอนุธิดา โพธิมาก

์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๖๑
เด็กชายกฤษดา ใจอารี

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๖๒
เด็กชายขจรทรัพย์ แพ่งสุภา

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๖๓
เด็กชายฉันท์ชนก อินทร์แสง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๖๔
เด็กชายชวกร ภิรมย์ฉาย

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๖๖๕
เด็กชายณัฐพงษ์ พูลพงษ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๖๖
เด็กชายดุษฎี ศิริแสน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๖๗
เด็กชายธนวัฒน์ คงเพชรศักดิ

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๖๘
เด็กชายธนัท ผลสุด

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๖๙
เด็กชายปาราเมศ โพธิอยู่

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๗๐
เด็กชายพงศกร จาดพันธุ์อินทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๗๑
เด็กชายพีรภัทร์ สร้อยทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๗๒
เด็กชายรพีภัทร พุ่มบัว

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๗๓
เด็กชายวุฒิชัย อ่อนจันทร์

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๗๔
เด็กชายอนาวิล จากมะพรับ

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๗๕
เด็กชายอนุวัฒน์ กลินดอกไม้

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๗๖
เด็กหญิงกนกพร เฉลียวไว

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๗๗
เด็กหญิงจิดาภา อินทร์จันทร์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๗๘
เด็กหญิงทิวาวัลย์ ทัพวงษ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๗๙
เด็กหญิงไพลิน ชูฉำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๘๐
เด็กหญิงมนัสพร ยานหงษ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๘๑
เด็กหญิงรัตน์ติรส คันธุรส

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๘๒
เด็กหญิงรุ่งไพลิน พิมพูล

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๘๓
เด็กหญิงศรินธร โมราราย

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๘๔
เด็กหญิงสุกฤตา จันเพชร์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๘๕
เด็กหญิงสุปรียา พูลสมบัติ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๘๖
เด็กหญิงสุภัชชา พรมสาเพชร

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๘๗
เด็กหญิงสุวธิดา จันทร์แห่ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๘๘
เด็กหญิงอรปรียา ทองฤทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๘๙
เด็กชายปยะวัฒน์ เหมือนชอบ

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายภานุพงศ์ เมฆมะตูม

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๙๑
นายสหัสชัย วงษ์ใหญ่

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชกลาง  

นว ๓๔๖๐/๓๖๙๒
เด็กชายวัศพล ชมกุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๖๙๓
เด็กหญิงภัทธราภรณ์ ดวงก้อน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๖๙๔
เด็กหญิงสวิตตา สิงห์ยม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๖๙๕
เด็กชายนิรันดร์ แสนปญญา

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๖๙๖
เด็กชายวรัญญ์ นาคลำภา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๖๙๗
เด็กหญิงมณธิชา ธงชัย

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๖๙๘
เด็กหญิงวรรณวิษา คงคาลัย

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๔๖๐/๓๖๙๙
เด็กชายไพฑูรย์ วันดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงศศิประภา โสภา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายอธิราช โสภา

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กหญิงรักษิณา ชูขาว

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กหญิงภรภัชชา กันยา

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายกมนชัย คำวงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายกฤตย์ แพงคำพัก

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงสุภัสสรา ยังหลิม

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์พร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กชายนัทธพงค์ เปยมสุข

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชืนเรือง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กหญิงฐิ ตาภรณ์ บัวนาค

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๑๑
เด็กหญิงพิมพ์อร เกิดทรัพย์

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๑๒
เด็กชายคมกริช เบ้างาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๑๓
เด็กชายรัสกาณร์ ปานสกุล

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๑๔
เด็กชายอนรรฆวี บุรีสูงเนิน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๑๕
เด็กหญิงแก้วกัลยา แก้วมาลา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๑๖
เด็กหญิงจันทิมา แก้วสามดวง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๑๗
เด็กหญิงธันย์ชนก อ้วนมี

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๑๘
เด็กหญิงสุริษา หล้าถลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๑๙
เด็กหญิงอริสา สนโต

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๒๑
เด็กชายวิศรุต กองสี

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๒๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เดือนฉาย

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๒๓ เด็กชายกัลย์ยุทธพงษ์
บุดดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ราชวงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๒๕
เด็กหญิงวนัชพร คุ้มครอบ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๒๖
เด็กหญิงกัลยา บุญจิตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๒๗
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

สิงหเทพ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๒๘
เด็กชายณัฐพล สุวรรณพิมพ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๒๙
เด็กหญิงรลิตา สุขจอย

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๓๐
เด็กหญิงปาณิสรา แก้วจรูญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๓๑
เด็กชายอิทธิพล ขันข้าว

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๔๖๐/๓๗๓๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา หมืนคำ

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๓๓
เด็กหญิงชนมน ผ่องใส

๒๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๓๔
เด็กหญิงปนัดดา พูลเกตุ

๐๗/๑๐/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๗๓๕
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ แช่มสะอาด

๒๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๓๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ หันพราม

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๓๗
เด็กชายวงศกร ยาคำ

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๓๘
เด็กหญิงโรสสุคนธ์ กลินบุญ

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๓๙
เด็กหญิงไพรริน มณีศรี

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงกาญจนา สายใหม่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๔๑
เด็กชายจิระวัฒน์ พรมมา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๔๒
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ช่อครุฑ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๔๓
เด็กหญิงอรปรียา มันแพ

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๔๔
เด็กหญิงเขมมิกา วิลัยวัน

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๔๕
เด็กชายธนกฤต โพธิกฏ

์

๐๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๔๖
เด็กชายกนกร เผือกคล้าย

๐๓/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๔๗
เด็กชายวันชัย พลโพธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๔๘
เด็กชายธนกฤต คุ้มเขต

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๔๙
เด็กชายกิตติพัฒน์ โถธรรม

๒๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กหญิงณัฐนิชา สินชัย

๑๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๕๑
เด็กหญิงชณิฐานันท์ จาดประทุม

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๕๒
เด็กหญิงสุวิมล จิตรแจ่ม

๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๕๓
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีธรรมมา

๑๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๕๔
เด็กหญิงณัชชา ถนอมชาติ

๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๕๕
เด็กชายปณณธร ทองดี

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๕๖
เด็กหญิงชลิตา ถาวร

๐๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๕๗
เด็กหญิงนฤมล ใจทาน

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๕๘
เด็กชายฐาปนภัทร์ ธารีเธียร

๒๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๕๙
เด็กชายธนวัตร การชำนาญ

๓๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงวรัชยา งามเมือง

๑๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๖๑
เด็กหญิงรุจีรัตน์ สุขสานนท์

๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๖๒
เด็กชายสุรยุทธ์ อันงาม

๋

๒๑/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๖๓
เด็กชายปยพัทธ์ พูนมา

๒๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๖๔
เด็กหญิงสุภัค สร้อยคำ

๑๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๖๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูรัตน์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๖๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒ น้อยตรีมูล

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กชายศุภณัฐ จำเริญสุข

๒๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๖๘
เด็กหญิงนันทนัช อ่อนวัน

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๖๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ หนองสิมไทย

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทะคัด

๐๔/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๗๑
เด็กหญิงเบ็ญจมาศ นาชัยเริม

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๗๒
เด็กหญิงชนิตรา วันทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๗๓
เด็กชายโรจนะ ลำเภา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๗๔
เด็กหญิงโสภา คณะภิจารย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๗๕
เด็กชายฐิตินันท์ ชำนาญพะนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๗๖
เด็กชายศุภมงคล วิลาวรรณ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๗๗
เด็กชายคุณานนท์ ศรีอำไพพร

๐๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๗๘
เด็กชายสุรสิทธิ

์

ไหวพลิบ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๗๙
เด็กชายอนุรักษ์ ฤทธิบำรุง

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กชายธนิสร จันผ่อง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๘๑
เด็กชายศิริชัย ทองดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๘๒
เด็กชายเอกชาติ ออมสมสวย

๑๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๘๓
เด็กชายฐิติกร พุมมา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๘๔
เด็กชายวัชระ มาสม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๘๕
เด็กชายสรวิศ ยศสมบัติ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๘๖
เด็กชายพิเชษฐ์ชัย แสงสินไชย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๘๗
เด็กหญิงฐิติพร หนองสิมไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๘๘
เด็กหญิงชุตาภา สีบุญ

๑๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๘๙
เด็กหญิงมณีทิพย์ โพธิเงิน

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กชายวรวัฒน์ บุญหนัก

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๙๑
เด็กชายสุทัศน์ พรมสวัสดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๙๒
เด็กชายปฐวี โพธิเพชร

์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๙๓
เด็กชายทรรศน์กร รัมย์สูงเนิน

๒๗/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๙๔
เด็กชายวัชรพล เพ็งเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๙๕
เด็กชายสุรชัย เหมรา

๐๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๙๖
เด็กชายอาจหาญ ขุนนคร

๒๐/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๙๗
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

กิงจำปา

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๙๘
เด็กชายนพดล คำจีน

๐๕/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๗๙๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ สีดาจันทร์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายธีรภัทร์ เอียมสอาด

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายกิตติภูมิ โคมลอย

๐๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงจิตนภา บางเทศ

๐๕/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กหญิงพรกมล รานุรักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทร์ตะเภา

๒๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กหญิงนริศรา เสือคุ้ม

๒๗/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กหญิงปสุตา นุ่มอยู่

๑๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กหญิงแววมณี ท้าวศรี

๒๔/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กหญิงตรงกมล พรรณขาม

๑๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กหญิงเจนจิรา สีดาจันทร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๑๐
เด็กหญิงปณิตา ยศสมบัติ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๑๑
เด็กหญิงจิรัชญา สายสาลี

๑๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๑๒
เด็กหญิงลัดดา แก้วทองดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๑๓
เด็กหญิงขวัญชนก ผลโภชน์

๑๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๑๔
เด็กหญิงปรียาพร แม้นพวก

๒๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)

วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๑๕
เด็กชายเพชรไพรวัลย์

บุญเจือ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ)
วัดดำรงธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๘๑๖
นางสาวเสาวลักษณ์ ภักดีสุข ๕/๑/๒๕๔๕ กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๑๗
นางสาวกรรณิกา ช่างหลอ

๑๕/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๑๘
นายปฏิเวช ปาวรีย์

๐๖/๐๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๑๙
นางบุญมา วินิจสรณ์  กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๒๐
นางสาวตุ้มทอง พุนพาน ๑/๔/๒๕๓๑ กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๒๑
เด็กหญิงณัฐกมล ศรีษะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๒๒
นางสาวสิริพิมน ยิกทิม

๐๒/๐๔/๒๕๓๗

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๒๓
นางสาวพรนภา เขียวพุฒ

๑๗/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๒๔
นางมาลัย ลำจวน

๒๓/๐๘/๒๕๑๐

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๒๕
นางงามฑิลัยรัก กันยาประสิทธิ

์

 กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๒๖
นางสาวอณรรฆวี ปอมงาม  กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๒๗
นางสาวสุภาภรณ์ วินิจศร

๒๔/๐๓/๒๕๓๗

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๒๘
เด็กหญิงณัชชา อยู่ลอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๒๙
นางยุพาพรรณ จีนคล้าย

๐๔/๑๐/๒๕๑๐
กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๓๐
นางสาวสุนันทา จามจุรี

๑๘/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๓๑
นางปราณี เถือนสุข

่

๑๖/๐๙/๒๕๒๐

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๓๒
เด็กชายธนวัฒน์ เทพานวล

๐๗/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๓๓
นางสาวณิชา หงษ์ชุมแพ

๑๙/๔/๒๕๓๐
กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๓๔
นางสาวนฤมล ทองทิม ๖/๔/๒๕๓๐ กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๓๕
นายวรวงศ์ ขลิบปน

๒๔/๓/๒๕๒๘
กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๓๖
นางศุภณัฐ สุขรัตน์

๒๖/๓/๒๕๑๙
กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๓๗
นางสุพรรณี บุญยวัฒน์

๒๐/๗/๒๕๒๑
กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๓๘
นายสุรชัย เสือบัว

๓๐/๑๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๓๙
เด็กหญิงญาติฐา ขุนชนะ ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงจุลลดา สังข์ทรัพย์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๔๑
เด็กหญิงเทียนศิริ ทรดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๔๒
เด็กหญิงบุญสิตา หุมอาจ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๔๓
เด็กหญิงรุ้งนภา บุญทิพย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๔๔
เด็กหญิงอภิญญา พากเพียร

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๔๕
เด็กชายศักดา พุ่มพวง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๔๖
เด็กหญิงกนกวรรณ ปราบวิชิต

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงพิมพิศา กิกลิง

้

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๔๘
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์ แดงน้อย

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๔๙
เด็กหญิงกมลรัตน์ เจริญสุข

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงหรรษาสิริ เกิดสมบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๕๑
เด็กหญิงสุมิตา เทศกระโทก

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๕๒
นางสาวณัทวรรณ สุระแสน

๐๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๕๓
นางสาวกัลยรัตน์ คงตังสิทธิ

้ ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๕๔
เด็กหญิงปทิตตา สุขน่วม

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๕๕
นางสาวพรสุภา หาดแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๕๖
นางสาวสุมาลี ศรีจัน

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๕๗
นายภูวนาท จุมวรรณา

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๕๘
นางสาวนัฏชา ศรีเดช

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๕๙
นางสาวชนาภา ปนเขียน

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๖๐
นางสาวสุธาสินี อิมจิตร์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๖๑
นางสาวพรธาวี พันธุ์ดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๖๒
นางสาววิภาดา สุวรรณสุข

๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๖๓
เด็กหญิงกานต์พิชา มันนวล

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๖๔ เด็กหญิงไผ่พรรณรายณ์
แซ่อึง

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๖๕
เด็กหญิงเมตาวตรี พลูฉนวน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๖๖
เด็กหญิงรัญชนา พูลเขตรกิจ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๖๗
เด็กหญิงศิริจิตตรา ม่วงเทียน

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๖๘
เด็กหญิงอชิรญาณ โตรำ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๖๙
เด็กหญิงอัญลิตา เสนพนัสศักดิ

์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กหญิงนำเพชร บัวเสนาะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๗๑
เด็กหญิงพิมพิชนก

์

ศรถิรมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๗๒
เด็กชายจักรกฤษ ชัยเชษฐ

๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๗๓
เด็กชายจักรชัย จันทร์คำ

๒๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๗๔
เด็กชายชาคริต ขำคำ

๑๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กชายพลเทพ เพ็ญสุขภา

๐๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๗๖
เด็กหญิงกันนิกา เทศอินทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๗๗
เด็กหญิงเหมือนฝน อินทะบุตร

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๗๘
เด็กหญิงปณฑารีย์ ช้างจันทร์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กชายรัฐนันท์ บุญงามศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กหญิงอรนันท์ เอียมเวช

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๘๑
เด็กหญิงปาลิตา สุวรรณกรณ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๘๒
เด็กชายกิตติทัต พุทไธสง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๘๓
เด็กชายธราเทพ จอมหล้า

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๘๔
เด็กชายณัฐชนัน สมบูรณ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๘๕
เด็กหญิงศศิกรานต์ ดวงมาก

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๘๖
เด็กหญิงจุฑามณี บัวโพช

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๘๗
เด็กชายธนากร สุวรรณขัน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๘๘
เด็กหญิงปราณปรียา เสรัมย์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๘๙
เด็กหญิงปรียานุช โตส้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายณัฐดนัย ชำนาญ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๙๑
เด็กหญิงกุลณัฐ ทับนิล

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๙๒
เด็กชายสิรวิชญ์ รุ่งแสง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๙๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เอียมกลิน

่ ่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๙๔
เด็กหญิงสุกัญญา บุญนาค

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๙๕
เด็กชายปุญญพัฒน์ ชืนสง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๙๖
เด็กชายธนพล คำศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กชายวรากร ไชยชนะ

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๙๘
เด็กหญิงสุวิภาดา เชตรอด

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๘๙๙
เด็กชายชัยมงคล มาเต็ง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ นาคมอญ

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช เฉือยนิม

่ ่

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ชูชิต

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กหญิงนภัสสรา สุขสะอาด

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองขาว

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กหญิงณัฐกานต์ นิมสวน

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กชายวิชญะ พูลเปยม

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายอนุชา อินทร์รองพล

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กหญิงจิรัญญา กระจ่างจิตร

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายกิตติวินท์ โชติวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายอริยศักดิ

์

ศิริจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ รุ่งเรือง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๑๒
เด็กหญิงเพชรรัศมี คชฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๑๓
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ฟกเขียว

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๑๔
เด็กชายเฉลิมศักดิ

์

ยะตะโคตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๑๕
เด็กชายจักรภัทร ศรีนุช

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๑๖
เด็กชายธนวัตน์ เสมทอง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๑๗
เด็กหญิงธนัชชา โฉมงาม

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๑๘
เด็กชายดณุสรณ์ ศรีโชติ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๑๙
เด็กหญิงญาณิศา โฉมจุ้ย

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๒๐
นายธนิต จันทร์อินทร์

๒๖/๑/๒๕๐๙
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๒๑
นายยอดธงค์ ทองปรางค์

๒๐/๑/๒๕๒๗
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๒๒
นายวัชระ ทัศนโกวิท

๑๓/๕/๒๕๒๙
โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๒๓
นายสรวิศ กัลพฤกษ์ ๖/๕/๒๕๒๗ โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๒๔
เด็กหญิงชมพูนุท ถีสูงเนิน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กหญิงขวัญจิรา บัวงาม

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๒๖
เด็กชายสมโชค นาทะทอง

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๒๗
เด็กชายกษิดิศ พันธ์ขะวงค์

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๒๘
เด็กหญิงกันตินันท์ อันโนนจารย์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๒๙
เด็กชายธนภัทร ใจมัน

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายศุภชัย แสงงามซึง

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๓๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาฬษร

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๓๒
เด็กหญิงพรรณปพร แช่มช้อย

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๓๓
เด็กหญิงธมลวรรณ แสนยินดี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๓๔
เด็กชายวีรภัทร์ มากบุญ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๓๕
เด็กชายธนวัฒน์ มีสติ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๓๖
เด็กหญิงณัฎฐธิดา สุขลำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๓๗
เด็กหญิงปนัดดา โฉมศรี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๓๘ เด็กหญิงประภาวรินทร์
ไตรรงค์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๓๙
เด็กชายอนุสรณ์ กุนยอด

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงศุภิกาญจน์ สองสีดา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๔๖๐/๓๙๔๑
เด็กชายปยวัฒน์ สุ่มเอม

๓๐/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๔๒
เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วคนตรง

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๔๓
เด็กหญิงสุกัญญา ชาญประไพ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๔๔
เด็กหญิงสโรชา บำรุงพานิชย์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๙๔๕
เด็กชายศิวา แจ่มกระจ่าง

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๔๖
เด็กชายทวิชากร สุขีโสตร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๔๗
เด็กชายพิพัฒน์ รอดฤทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๔๘
เด็กชายอภิวัฒน์ อินทิพย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๔๙
เด็กชายธนากร บัวคำเขียว

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กชายภานุพงษ์ พุ่มพิน

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๕๑
เด็กชายสราวุฒ เต่าไชสงค์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๕๒
เด็กชายภาคิน ภู่จรูญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๕๓
เด็กชายจิรพันธ์ ฤทธิน้อย

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๕๔
เด็กหญิงเขมิกา ผ่อนตาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๕๕
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ กลับสงวน

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๕๖
เด็กหญิงธนวรรณ ทัพเรือง

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๕๗
เด็กชายสุธีร์ เรือนเพชร

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๕๘
เด็กชายภูมิพงษ์ อิมรัง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๕๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ เถือนรอด

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงสุพัตรา ขำเดช

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๖๑
เด็กหญิงธนพร สมอาจ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงสุพรรษา อ่อนไทรแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๖๓
เด็กชายนรวีร์ จันทร์ฟุง

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๖๔
เด็กหญิงบุญญิสา แก้วประเสริฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๖๕
เด็กหญิงปาริฉัตร คุโม

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๖๖
เด็กชายวัชระ ธรรมนิยม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๖๗
เด็กชายอนุชา ม่วงงาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๖๘
เด็กหญิงพรพิมล พูลมี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๖๙
เด็กชายวิษณุ บุญญะมาริก

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กชายธนวัฒน์ มันกสิวิช

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๗๑
เด็กชายพงศธร ประดับศรี

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๗๒
เด็กชายทรรศิน เดชบุญ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๗๓
เด็กหญิงภาพิมล ดวงดอกไม้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๗๔
เด็กชายวีระ แก้วผึง

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๗๕
เด็กหญิงอรอุมา ยศศักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๗๖
เด็กหญิงอรริสา จันนิล

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๗๗
เด็กหญิงขวัญนภา คุ้มหลิม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๗๘
เด็กหญิงอารยา กุลที

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๗๙
เด็กชายประทีป ฉุนเทศ

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายธนา สายรอด

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงดวงฤทัย นาควัน

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ วัดธรรมโสภณ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๘๒
เด็กชายอนุชา ภาระไพร์ ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๖๐/๓๙๘๓
เด็กชายธาดา ภาระไพร์

๒๖/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๖๐/๓๙๘๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นำจันทร์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กชายพัสสน แดงใหญ่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๖๐/๓๙๘๖
เด็กชายสิทธิโชค รักเสนาะ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๖๐/๓๙๘๗
เด็กหญิงศลิลลา อักษรศิลป

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๖๐/๓๙๘๘
เด็กชายทรรศน์กร ขว้ญอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๖๐/๓๙๘๙
เด็กหญิงปยะมาศ ระยับศรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงชมพูนุช พวงจำปา

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๙๑
เด็กหญิงอรัญญา สร้อยศรี

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กชายประภากร อิงวะระ

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๙๓
เด็กชายรัฐพล อินทร์จันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๙๔
เด็กชายสรวิศ เพียรทวีผลรุ่ง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๙๕
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ พิลาสันต์

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๙๖
เด็กหญิงเมษนี นิมคุ้มภัย

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๙๗
เด็กชายจตุพร เผือกโสภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๙๘
เด็กชายศุภชัย ภู่บัว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๓๙๙๙
เด็กหญิงวริศรา แสงดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงอิสราภรณ์ รืนพรต

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมสโร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงนัทชา นิมพัด

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายยศพร บุลาคอน

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายนนทวรรธ เทียมรักษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กหญิงภทรพร พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายนิติกร เอียมสุภา

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๐๗
นางพรทิพย์ งามสมจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนชุมชนบ้านนำวิง

่

วัดศรีเจริญธรรม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายนิภัทร แสงจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายภารดร สุขคุ้ม

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงณัฐชยา เบ็ญจวงษ์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงนรินธร เครือวัลย์

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงปริยาภัทร บูชาอินทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายปฎิรูป พิมพา

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายปรเมษฐ์ สิงห์เรือง

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายธนกฤต รอดทรัพย์

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายณัชพล รุ่งเรือง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายฉัตรพิชัย จันทร์เขียว

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร จันทร์ลอย

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงอินทิรา ยอดฉิมมา

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงณัฐชยา ถาวงษ์เพีย

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กชายธีรเดช ระเวกโฉม

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงมณิภา พูลเรือง

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงภัทรสุดา สุขเกษม

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงสิรภัทร ฟุงสุข

๒๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กหญิงชนกนันท์ คมกฤษ

๒๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงอัมพวรรณ กลำสกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายทัศนัย เรียงแหร่ม

๑๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายมนัสนันท์ โพธิคงคา

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ มลสิน

๑๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายธีรพัฒน์ พศด้วง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายรัฐภูมิ ยอดเจริญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กหญิงรัชฏาวุฒิ พุดสุด

๐๕/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงสโรชา ทองวิชิต

๒๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กหญิงจิตรลดา พิมพา

๐๗/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงพัชรี กลับจันทร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายณิชากานต์ จาดประทุม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายกฤษณะ พุ่มผึง

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายฐาปนพงศ์ ธารีเธียร

๑๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายเด่นภูมิ บุญมี

๒๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายวัชระ แย้มยิม

้

๒๘/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายนัฐวุฒิ สุขคุ้ม

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๔๒
นางสาวไอลดา เขียวภักดี

๒๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายอภินันท์ สงวนกลิน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายลิขสิทธิ

์

อมรประสิทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายดนัยณัฐ เนียมทัศ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงสุทธิดา เวชกิจ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงกัลยากร กิจเทอดเกียรติ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ กลันกล้า

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายลิปปภาส เผยกลิน

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายวศิน ทัพวงศ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กหญิงวรัชยาภร อิมเนย

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กหญิงปภัสรา นำใส

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงชาลิสา รัตนทัง

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงธัญญา คล้ายทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงแสนรัก ติบแก้ว

้

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกกระดี

่

วัดโบสถ์เทพนิมิต  

นว ๓๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายคมสัน พันธ์ุุเกตุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาปรัตนาราม วัดวาปรัตนาราม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายณัฐวรัตน์ ศรีสุข

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาปรัตนาราม วัดวาปรัตนาราม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายอภิรักษ์ สงประเสริฐ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาปรัตนาราม วัดวาปรัตนาราม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงเกวรินทร์ ธรรมรักษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาปรัตนาราม วัดวาปรัตนาราม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงฐิติมา นกพุ่ม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาปรัตนาราม วัดวาปรัตนาราม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงธมนวรรณ ปูชณียกุล

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาปรัตนาราม วัดวาปรัตนาราม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงพิไลวรรณ เถือนสุข

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวาปรัตนาราม วัดวาปรัตนาราม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงวิกาญดา กนิษฐสุนทร

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวาปรัตนาราม วัดวาปรัตนาราม  

นว ๓๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กหญิงรัญธิดา สิงห์เสริมวงค์

๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กหญิงสุจิตรา หงษ์รุจิโก

๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมดอนกลอย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายณัฐพนธ์ พรมดอนกลอย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายพีระพล ธุระพันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายกมลภพ ขันกันไร่

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายสุรพงษ์ แพงเพ็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กหญิงชุติมา กุดกัญญา

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงชลดา ประทุมทอง

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงธนัชชา บัวเสนาะ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ มุ้ยห้วยแก้ว

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงฉันทิศ มุลเทียนทอง

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิศรีดา

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กชายวิศรุต ฉำจิตร์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กชายภานุพัฒน์ กลำอ่วม

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กชายณัฐภูมิ ขุนวิเศษ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กชายนันทกร สอนธรรม

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กชายจิรายุ พรหมสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงอรพรรณ จันลอย

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กชายบดินทร์ บุตรเพ็ชร

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระแก้ว วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงนลินี สุขมี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๐๘๕
นายดำรงค์ศักดิ

์

คงคุ้ม
๑๗/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายชินวุฒิ โสมณวัฒน์

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กหญิงศศิวิมล แสงเถือน

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กหญิงมนตกานต์ ชูศรี

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กหญิงวิลาสินี บรรเลงกลอง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กหญิงณัฐภัสสร ใจแสน

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายชินวุฒิ กระทุ่มทอง

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงวธัณพร แก้วมณี

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๙๓ เด็กหญิงณพัสสวรรณ
จิตรดี

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กชายชิณวัตร แมกขุนทด

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงเบญญาภา ทับโฉม

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายกฤษณะ กรองทอง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงกชกร แสงจันทร์

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายธรรมนูญ มอพิมพ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายรัตนชัย ค่อนมาก

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายสุทัศน์ มนทบ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายพิรพัฒน์ นิมคำ

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงศศิธร แก้วเลิศ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายธนพัฒน์ วงษ์รักษ์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายรชภณ เหมือนเผ่าพงษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงวิริยพร สาระพงษ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๐๖
นางสาววรรณพร ดิษฐประยูร

๒/๐๘/๒๕๓๖
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๐๗
นางสาวสุนิสา แสงสง่า

๑๘/๐๑/๒๕๑๗

โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๐๘
นายอนุวัฒน์ จิตต์ประยูร

๗/๐๙/๒๕๓๕
โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายเมธัส คำดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กหญิงอุษมณีย์ มาก๋ง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๑๑
เด็กหญิงอารญา เจือแก้ว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๑๒
เด็กหญิงจิรภัทร์ โฆสิตาภา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๑๓
เด็กหญิงวรนุช ลิมเกษตรสกุล

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๑๔
เด็กหญิงรวินันท์ บัวทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๑๕
เด็กชายวีรภาพ ทองมี

๑๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กชายศุภสาน ชมขุนทด

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๑๗
เด็กชายฐากูล เจริญศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๑๘
เด็กชายธเนศ จิมจวง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงปรางทิพย์ จิตเย็น

๐๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ดอนวัดคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๒๑
เด็กหญิงธนัชพร เขียนสา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๒๒
เด็กหญิงนันทรัตน์ ม่วงเช่น

๐๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๒๓
เด็กชายธรรมรัตน์ ปะโหล

๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๒๔
เด็กหญิงกาญจนา กัลณา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๒๕
เด็กชายเฉลิมสุข จันทร์ไทย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๒๖
เด็กหญิงวิไลรัตน์ สงคราม

๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๒๗
เด็กหญิงพัชรี สายแวว

๒๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๒๘
เด็กหญิงสุชาวดี อำพันดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๒๙
เด็กหญิงปรีดา เหลือมนอก

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายสมปอง เหลือมนอก

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๓๑
เด็กชายปญญวัต ระนาดแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๓๒
เด็กชายชีวันธร อุปปชฌาย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๓๓
เด็กหญิงณัฐพร เพ็ญเกตุการณ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๓๔
เด็กชายสุกฤษฏิ

์

แก่นท้าว
๑๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)

วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๓๕
เด็กชายกิตติธร พุงลอย

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๓๖
เด็กชายนพเดช พวงพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๓๗
เด็กชายอรรถพล โสมณวัฒน์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๑๓๘
เด็กชายกรวิชญ์ มาทิพย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๓๙
เด็กชายจิตรกร นาฉิม

๓๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายวรินทร มงคล

๑๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๔๑
เด็กชายสมพงษ์ แก้วพรายฑูรย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๔๒
เด็กหญิงพลอยยุพิน จันทร์อุไร

๑๑/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๔๓
เด็กหญิงนฤพร ปลืมเย็น

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๔๔
เด็กหญิงนัฐนิชา เอียมเมียน

่ ้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๔๕
เด็กหญิงอธิชา กนิษฐสุนทร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๔๖
เด็กหญิงศศิธร กันเพชร

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๔๗
เด็กหญิงพรหมฤดี สุนทรีเลิศกุล

๒๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๔๘
เด็กหญิงกนกวรรณ ทรงฉัตร

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๔๙
เด็กหญิงชัญญานุช กันเรือน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กหญิงชวิศา พูลทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๕๑
เด็กหญิงสุชัญญา ธรณี

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๕๒
เด็กหญิงชาลิสา ณรงค์เปลียน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๕๓
เด็กหญิงลักษิกา ณรงค์เปลียน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๕๔
เด็กหญิงภัทราพร นาควัน

๐๔/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑๙ / ๒๔๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๑๕๕
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เสือนาค

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๕๖
เด็กหญิงวรรณกร สนธิทิม

๑๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๕๗
เด็กชายพลกฤต คงมาอยู่

๑๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๕๘
เด็กชายจักรภัทร บัตรพิมาย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๕๙
เด็กชายจิตติพัฒน์ กลินสอน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายกิตติพงษ์ พิชัยทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๖๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กนิษฐสุนทร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริวงศ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๖๓
เด็กหญิงสกุณา คงคล้าย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๖๔
เด็กหญิงนันทรัตน์ สุขประเสริฐ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๖๕
เด็กหญิงณัฐณิชา สำราญผล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๖๖
เด็กหญิงอาทิตยา ละมุด

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๖๗
เด็กหญิงกัญจนรัตน์ เย็นอยู่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๖๘
เด็กหญิงมณทิตา สีแดง

๒๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๖๙
นางสาวทิพวรรณ กันเรือน

๑/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๗๐
นางสาวธัณภัทร พิมพ์หล่อ

๑๙/๑๐/๒๕๓๕
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๗๑
นายอนุวัฒน์ อินทะชัย ๕/๐๙/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๔๖๐/๔๑๗๒
เด็กชายณัฐภูมิ กล้ามสันเทียะ

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๗๓
เด็กชายปยะณัฐ เดชทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๗๔
เด็กชายชิดดนัย เจริญทัพ

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๗๕
เด็กชายณัฐกรณ์ เกิดม่วง

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๗๖
เด็กชายชนาธิป สำเภาทอง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๗๗
เด็กหญิงเกวลิน จันทร์สุระคนณ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๗๘
เด็กชายธนัฐชานนท์ แดงไผ่

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๗๙
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

จันทราช
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กหญิงชัญญานุช นาธงไชย

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๘๑
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ผ่องผึง

้

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๘๒
เด็กหญิงกมลวรรณ ทรัพย์โนนหวาย

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๘๓
เด็กชายชนะชล บุญนำส่ง

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๘๔
เด็กชายธเนศ มันพรม

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๘๕
เด็กชายธุวพัส สร้อยศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๘๖
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แฉ่งทวี
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๘๗
เด็กชายภาคภูมิ เกยพยา

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสีนวล วัดหนองสีนวล  

นว ๓๔๖๐/๔๑๘๘
เด็กชายธีระพัฒน์ พิลา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๑๘๙
เด็กหญิงพรณัชชา เอียมบาง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายอานนท์ แย้มยวน

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๑๙๑
เด็กหญิงนีรนุช เยรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงพนิตพิชา องอาจ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๑๙๓
เด็กหญิงมุทิตา อยู่ทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๑๙๔
เด็กหญิงนันทวรรณ ผาอุดร

๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๑๙๕
เด็กชายทินภัทร์ ราชสีห์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๑๙๖
เด็กหญิงภัทรพร พรามโพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๑๙๗
เด็กชายพงษ์ภาณุ โคตรหลักเพชร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๑๙๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

เจริญวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๑๙๙
เด็กชายเจษฎากร ชุ่มใจ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงวรปรัชญ์ แถมกลาง

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายกฤษดา สีทินอยู่

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงรุ้งนภา เขียวปาน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงกรกนก ประสิทธิพร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงชาลิสา เฉลิมสาร

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงชุติกานต์ พระอางค์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพนทอง วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงอรณิชา สาระวัน

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงเนตรนภา อินจัด

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงฐิตาภัทร์ เมาะราศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กชายยศพล สาดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ คำจิว

๋

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขาม วัดหลาสะแก  

นว ๓๔๖๐/๔๒๑๑
เด็กหญิงกนกวรรณ บุญมี

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๑๒
เด็กหญิงธัญกร เหล่าอุบล

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๑๓
เด็กชายกิตติพัทธ์ ชุ่มวิจารณ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๑๔
เด็กหญิงปณัฐาศิริ สันติเสวี

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กชายเพียงสูรย์ อุณหโสภณช์

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๑๖
เด็กชายชนิศรณ์ อนรรฆนนท์

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๑๗
เด็กชายศุภกร เยือกเย็น

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๑๘
เด็กชายนนทพัทธ์ อ่างแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กชายวัฒนวงศ์ อินทฤทธิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายกิตติพัฒณ์ ศรีวิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๒๑
เด็กชายกิตติพิชญ์ ปนแตง

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๒๒
เด็กชายภูริวัฒน์ อายุพัฒน์

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๒๓
เด็กชายปฏิภาณ วงศ์สกุล

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๒๔
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เหมือนตาล

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๒๒๕
เด็กหญิงรตามณี ไชยมูล

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๒๖
เด็กหญิงธนัชพร ชวาลา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๒๗
เด็กหญิงอนันดา คำกัน

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงวรกานต์ ไชยสูตร

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๒๙
เด็กหญิงปฑิตตา กมลกิตติกานต์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กหญิงกัลยกร พึงประยูร

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๓๑
เด็กหญิงนิรัชพร ทรัพย์เหมือน

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๓๒
เด็กหญิงสุทธิดา จำปาทอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๓๓
เด็กหญิงพอใจ พิมพ์หนู

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๓๔
เด็กหญิงวิรตา นาคตระกูล

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๓๕
เด็กชายพีระวัฒน์ สิริมงคลวัฒนา

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๓๖
เด็กชายปุณณศิษฐ์ กิตติชัยเจริญ

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๓๗
เด็กหญิงจิรัญญา เธียรธัญญกิจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๓๘
เด็กหญิงอริสา เขียวทาสี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๓๙
เด็กชายรฐนนท จักษุกรรฐ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายปารเมศ วงศ์สุวรรณ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๔๑
เด็กหญิงณัชชา แถวนาม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๔๒
เด็กหญิงกานต์ธียา ชาดารา

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๔๓
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประภากมล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๔๔
เด็กชายณภัทร อัชนสกุลสุข

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงณภสร จันทรวิภาค

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๔๖
เด็กชายราเมศวร์ เฉลยวาเรศ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๔๗
เด็กหญิงฐิติวรดา ชูจันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๔๘
เด็กหญิงเปมิกา กิรติรูปครุฑ

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๔๙
เด็กชายธาดา ไชยดี

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงปานวาด แซ่เตีย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๕๑
เด็กหญิงธนัชพร พวงทอง

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๕๒
เด็กชายสิรวิชญ์ มีแดนไผ่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๕๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ร่มลำดวน

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๕๔
เด็กหญิงธัญญ์พิศา บุญเกิด

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๕๕
เด็กชายธนพล กลาดเกลือน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๕๖
เด็กหญิงฐิรญา ประชุม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๕๗
เด็กชายธีรภัทร ลือดารา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๕๘
เด็กหญิงกฤติยาณี วิทย์สหมุนี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๕๙
เด็กชายอิทธิกร น้อยสอน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายพัสกร

เลาหะสัมพันธพร
๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๖๑
เด็กหญิงชนิสรา รอดสอาด

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๖๒
เด็กหญิงณิชกานต์ จิตต์เกษม

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๖๓
เด็กชายปรมินทร์ กายสิทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๖๔
เด็กชายวัชรินทร์ วงษ์มณี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๖๕
เด็กหญิงกนกพร โตสุข

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๖๖
เด็กชายยศพล กังดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๖๗
เด็กชายรพีพงศ์ คงบุรี

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๖๘
เด็กหญิงชลิดา เพ็ชรักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๖๙
เด็กชายชนาธิป พานเทียน

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กชายนัฐพล พรหมประสิทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๗๑
เด็กหญิงณัฐภัทรา พันธุ์บุรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๗๒
เด็กชายพีรัชชัย ปนแหลม

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๗๓
เด็กหญิงมนัชญา สมบุญนา

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๗๔
เด็กหญิงสุธาสินี สมบูรณ์จันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๗๕
เด็กชายศุภณัฐ อารียวงศ์สถิตย์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๗๖
เด็กหญิงกัลยกร กฤตศิลป

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๗๗
เด็กชายธนาบดินทร์ พลศรีดา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๗๘
เด็กหญิงฐิติชญา พงศ์ศรี

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๗๙
เด็กชายวิศาล ชูชัยมงคล

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กหญิงอภิญญา โพธิขอม

์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๘๑
เด็กหญิงศรัญญา ครองแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๘๒
เด็กหญิงวรวลัญช์ ปนแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๘๓
เด็กหญิงวริศรา บัวผัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๘๔
เด็กหญิงธัญรดา คงตัน

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๘๕
เด็กหญิงพรนิชา ธรรมวานิช

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๘๖
เด็กหญิงธนภัค

ธนกาญจน์วิโรจน์ ๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๘๗
เด็กชายธีรเมธ ไชยเสนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๘๘
เด็กชายธนพล สร้อยทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๘๙
เด็กหญิงพิชาภรณ์ โกทัน

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงปุณณดา สิงห์โคก

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๙๑
เด็กหญิงณัฐชญา หล้าสุด

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๙๒
เด็กหญิงจินดารัตน์ โพธิรัตน์

์

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๙๓
เด็กชายตังปณิธาน

้

พรมศิลา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๙๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุวงค์ษา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๒๙๕
เด็กหญิงนฤวัลย์ เชียงสิน

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๙๖
เด็กหญิงนาราดา มาก๋ง

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๙๗
เด็กชายเมธากร อิมแย้ม

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๙๘
เด็กหญิงสิริวิมล ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๒๙๙
เด็กหญิงจรสฐมน พลายละมูล

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงอัมพิกา จันทร์มา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงกันติชา ชืนปญญาวุฒิ

่

๑๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงนลิษา ทรายเพชร์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายภคพล สีทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กหญิงพรรณพัชร โพธิเกษม

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ สุวรรณกิจกร

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กหญิงบัณฑิตา ณรงค์เปลียน

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กหญิงณัฎฐา เนาวภาณุวุฒิ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายนัทธพงศ์ กุลประดิษฐ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กหญิงรุ่งฟา หงษ์สระ

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กหญิงฐิติยากร พาจันทร์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๑๑
เด็กหญิงณิชานันท์ มีเพชร

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๑๒
เด็กชายชนาธิป สระสงค์

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๑๓
เด็กชายอินทรีย์ ใจยืน

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๑๔
เด็กหญิงอรพิชชา แย้มสกุล

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๑๕
เด็กชายพชรดนัย สวยกลาง

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๑๖
เด็กชายศุภากรณ์ นุ่มภักดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๑๗
เด็กหญิงฐิตาภา ชืนพงษ์

่

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๑๘
เด็กหญิงณิชากร สุริยะ

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๑๙
เด็กชายรชตดนัย แดงไผ่

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษ์เนตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๒๑
เด็กหญิงสาริศา สาระชาติ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๒๒
เด็กหญิงกัญญาภัค วรรณโภชน์

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๒๓
เด็กหญิงแพรชมพู ปานแม้น

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๒๔
เด็กชายพัทธคนย์ ดิษผล

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กชายสรรเสริญ สอาดเจริญ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กหญิงทัชชกร ครุฑพันธ์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๒๗
เด็กชายปภังกร เยาวรัตน์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๒๘
เด็กหญิงปุณฑริการ์ ใจใหมคร้าม

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๒๙
เด็กหญิงศุภิสสรา โชติอำไพ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๓๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจียงกูล

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๓๑
เด็กชายนฤชา จำเริญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๓๒
เด็กหญิงรัชตวรรณ แสนสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๓๓
เด็กหญิงเขมิกา สุวรรณเจริญ

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๓๔
เด็กชายรุจิภาส ขันทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๓๕
เด็กหญิงสิรณัฐ มาลัย

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๓๖
เด็กชายธัญวุฒิ อำผ่อง

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๓๗
เด็กหญิงกฤตพร มุ้ยแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๓๘
เด็กหญิงบัณฑิตา แก้วกลำ

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๓๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พวงสมบัติ

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๔๐
เด็กหญิงอัฐภิญญา ประสงค์ผล

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๔๑
เด็กหญิงพรสินี อัจสริยะสิงห์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๔๒
เด็กชายชวนากร กลำชัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๔๓
เด็กหญิงจินตภา สนอ่วม

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๔๔
เด็กชายเตชิต สุทธิกุล

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๔๕
เด็กชายพลวัต บุญมี

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๔๖
เด็กชายจารุกิตต์ โสดานิล

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๔๗
เด็กชายวรวาธีร์ มีพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๔๘
เด็กชายปยังกูร ทองดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๔๙
เด็กชายชยพล ปนงาม

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายชาญณรงค์ ยิมละม้าย

้

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๕๑
เด็กหญิงวราภรณ์ ชาดารา

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๕๒
เด็กชายเหนือเขต แปนขำ

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๕๓
เด็กหญิงสโรชา

ศิริภาประเสริฐพร ๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๕๔
เด็กหญิงแพรวา บุญสมบัติ

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๕๕
เด็กหญิงเบญญาภา มังทอง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๕๖
เด็กชายธนดล ธรรมวิมล

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๕๗
เด็กหญิงศิรธญา จันทะวงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๕๘
เด็กหญิงพัชริดา เรือนปญจะ

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๕๙
เด็กชายชลชาติ เกตุสวัสดิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายกฤตพัฒน์ รักษาเลิศ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๖๑
เด็กหญิงกฤษติยา ทองสว่าง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๖๒
เด็กหญิงกชกร กาจธัญกร

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๖๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดำรักษ์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๖๔
เด็กชายชนะศักดิ

์

ก๋งมี
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๓๖๕
เด็กชายเกษมสันต์ พึงอุทัยสิริ

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๖๖
เด็กชายศิวัช หล่อวณิชย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๖๗
เด็กชายกัษณ ลิมคงงาม

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๖๘
เด็กชายอินทัช บุญเรือง

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๖๙
เด็กหญิงสุภัคณดา อารีย์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงปาลีมา ท้วมวงศ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๗๑
เด็กชายกฤษฎิ

์

สุวรรณคช
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๗๒
เด็กหญิงบุญรักษิณา ขันสำรี

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๗๓
เด็กชายพีรณัฐ ชินศรี

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๗๔
เด็กชายธีรชัย วิเศษพันธ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๗๕
เด็กชายภูมิระพี รักซ้อน

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๗๖ เด็กหญิงวรกาญจน์กุนต์
คงดา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๗๗
เด็กหญิงจิดาภา ขจรชมพู

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๗๘
เด็กชายศิรภัทร เอียมสุภา

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๗๙
เด็กชายนันทวัฒน์ เอียมสุภา

่

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายณัฐนันท์ ยมสาร

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๘๑
เด็กหญิงณัฐวดี เรืองรุ่ง

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๘๒
เด็กหญิงวรนันท์ เสาวรส

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๘๓
เด็กชายวรพล พิดิษ

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กชายธุวพัสกร ก่อเกิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๘๕
เด็กหญิงพิชยมล ศิริเทพ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๘๖
เด็กหญิงวรัทยา คงเชย

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๘๗
เด็กหญิงเบญญาภา ศักดิโสภิษฐ์

์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๘๘
เด็กหญิงกนิษฐา ฟกเหลือง

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๘๙
เด็กหญิงณภัทร หุมสุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กชายปรินทร มารัตน์

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๙๑
เด็กชายพสิษธ์ เมฆฉาย

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๙๒
เด็กชายปรมินต์ คณาฤทธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๙๓
เด็กหญิงณภัทร พิสมัย

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๙๔
เด็กชายชนิตร์นัญท์ คงมีทรัพย์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๙๕
เด็กชายพชร อัมระนันท์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๙๖
เด็กหญิงเขมจิรา ฐิติกนกทอง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๙๗
เด็กหญิงสุพิชญา สินสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๙๘
เด็กชายเกรียงไกร โคกลำพาน

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๓๙๙
เด็กหญิงหยกทอง กลินโตนด

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๔๐๐ เด็กหญิงแพรวพรรณ ขำคำ
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กหญิงธานิยา พันมะลี

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงดวงกมล ชมจุมจัง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงศรุตา จิวแพ

๋

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กชายภูเบศ เกตุสวาสดิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายธีรฉัตร ลิมสมบัติ

้

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงอุษามณี ศรีสละ

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายรชฏ ปนเขียน

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายอภิวิชญ์ ศรีฟา

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายชนาธิป สุขตะ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงจันทริกา เขียวอ่อน

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๑๑
เด็กหญิงรัตนากร เจริญเขตต์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๑๒
เด็กชายสุรฉาย ผลเกตุ

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๑๓
เด็กหญิงพัชรพร แสนบุญ

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๑๔
เด็กหญิงธารารัตน์ ศิริประเสริฐ

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๑๕
เด็กหญิงจารุกร เอียมแย้ม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๑๖
เด็กชายณัฐชนน อิมแก่น

่

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๑๗
เด็กชายอัศม์เดช คำแหง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๑๘
เด็กชายภาณุพงศ์ ศิริชัย

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๑๙
เด็กหญิงณัชชา นิมพานิชย์

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กหญิงสิรินทิพย์ เนคมานุรักษ์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๒๑
เด็กหญิงปนมุก สุขศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงธนัญญา เลิศไพบูลย์

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๒๓
เด็กชายชยานันต์ ปานพรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๒๔
เด็กชายพัสกร คำลุน

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๒๕
เด็กชายสรปภพ โพธิเกิด

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กชายโอบนิธิ งานสุจริต

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๒๗
เด็กชายสนธญา เพ็ชรด้วง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๒๘
เด็กชายณัฎฐากร สายแก้วธนากุล

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๒๙
เด็กชายศรุต บุญจันทร์

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กชายบวร พงษ์ประเสริฐ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๓๑
เด็กชายณัฐพงษ์ ภูชาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๓๒
เด็กชายรัฐศาสตร์ ผาสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๓๓
เด็กชายศุภกร ยอดเงิน

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๓๔
เด็กชายวิวรรธน์ อ่อนคล้าย

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๔๓๕
เด็กหญิงไปรยา นวลฉวี

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๓๖
เด็กชายธาดา ญะเมืองมอญ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กชายนิติพล ปานดำ

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๓๘
เด็กหญิงบวรรัตน์ บัวแก้ว

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงพฤทธิพร สุขรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กหญิงรวิสรา เมืองเปลียน

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๔๑
เด็กชายศุภกร พงษ์ศรี

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๔๒
เด็กชายธิติวัช ศรีโลเพียน

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๔๓
เด็กหญิงนิชา วิชัยดิษฐ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๔๔
เด็กชายณัฐวีกานต์ พลราช

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๔๕
เด็กชายเมธัส รอดสุวรรณ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๔๖
เด็กหญิงกชกร พิชิ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๔๗
เด็กชายญาณพัฒน์ ประทวน

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๔๘
เด็กชายบัณฑิต พรมทัน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๔๙
เด็กชายนนทพัทธ์ คำมูล

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กหญิงบัณฑิตา โชติพรม

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๕๑
เด็กหญิงญาณิศา ศรีประเสริฐ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๕๒
เด็กชายนิติพนธ์ สุขเภา

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๕๓
เด็กชายเลิศมงคล จำปาทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๕๔
เด็กหญิงนลินนิภา แก้วเวียง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๕๕
เด็กหญิงเนตรนภา หิริโอ

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๕๖
เด็กชายธนะรัตน์ อยู่สบาย

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๕๗
เด็กหญิงกชกร อมรประสิทธิ์

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๕๘
เด็กชายธนสร อัศวเรขา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๕๙
เด็กหญิงปุญญฉัตร พงษ์ประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายธนรัตน์ ใจยา

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เดือนสว่าง

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๖๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ กระจ่างศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๖๓
เด็กชายพีรพล เอียมพ่วง

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๖๔
เด็กหญิงสุชาคีรย์ บุญส่งกุศลศิล

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๖๕
เด็กชายภูริวัจน์ ฐิติพัฒนธราวุฒิ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๖๖
เด็กหญิงวิภาดา เจริญเปลียน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๖๗
เด็กหญิงอรปรีญา เชือนุ่น

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๖๘
เด็กชายนพกฤต ราศรี

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๖๙
เด็กชายสุเมธา บุษบา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงวโรชา แซ่ลิม

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมพลอย

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๗๒
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

นาแถมทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๗๓
เด็กชายนพดล สุขผล

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๗๔
เด็กหญิงพันธิตรา พันธ์หวยพงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๗๕
เด็กหญิงณิชากร ปนทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๗๖
เด็กชายรัชชานนท์ โชติพรม

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๗๗
เด็กหญิงสุณัฐชา รอดฤทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๗๘
เด็กชายนันทพงศ์ ศรัมันตะ

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๗๙
เด็กหญิงปริมประภา ใจยา

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงวณิชญา โชติพรม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กชายพฤฒ หลักหาร

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๘๒
เด็กหญิงสาวิตรี อ้นชนะ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๘๓
เด็กชายบรรณสรณ์ นิลสนธิ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๘๔
เด็กหญิงศิริกัญญา จำปาทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๘๕
เด็กหญิงอังคณา ปนตาวงค์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๘๖
เด็กชายเมธวัช แก้วคำ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๘๗
เด็กชายมนตรี จงควะดี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๘๘
เด็กหญิงอาทิตยา โสภณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๘๙
เด็กชายธนรัตน์ คงหล้า

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กชายนครินทร์ สมบุญพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ สมหาญวงศ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๙๒
เด็กชายพิริยะ แพะคำ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๙๓
เด็กชายธนพล ทิพย์พรมมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๙๔
เด็กชายติยพัฒน์ พึงนุ่ม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิ์ชา

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๙๖
เด็กชายมาวิน สอนคำเฟอย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงศราสิณี นิลเภา

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๙๘
เด็กชายชัยวุฒิ ใบสนธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๔๙๙
เด็กหญิงรัตติกาล ลายอด

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายอาคม พุทธรักษา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายกรชวัล ศรีทินอยู่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายธเนศ แก้วฉนวน

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงแพรวา จินดาวงค์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กชายกิตติภูมิ ไหลทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กชายศุภชัย งามเมืองปก

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายรัฐภูมิ ผาสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กชายนพดล เปพะนัด

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สิทธิเจริญ

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กหญิงกรรณิกา สุทธิประภา

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงนิชา ภูมี

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๑๑
เด็กชายภาณุพงศ์ ดวงดารา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๑๒
เด็กหญิงวรกานต์ สุทโท

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๑๓
เด็กชายกิตติพิชญ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๑๔
เด็กชายวีรภัทร นพรัตน์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๑๕
เด็กหญิงกัญณิกา คงสะโต

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กชายดำรง นิมครุธ

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๑๗
เด็กชายธนกร มนเปลียม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๑๘
เด็กหญิงพิมลวรรณ วงษ์สอาด

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๑๙
เด็กหญิงศุภาวรรณ ชูศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงเกษรา เพ็งพึง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๒๑
เด็กชายธนากร แสวงเจริญ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๒๒
เด็กหญิงศุภานัน ทิมยิก

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๒๓
เด็กชายธนวัต ชวาลา

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๒๔
เด็กหญิงปยวดี แสงรังษี

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๒๕
เด็กชายบัณฑิต ภูมรินทร์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๒๖
เด็กชายณัฐกฤต สุขนิล

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๒๗
เด็กชายเพิมพูล

่

น้อยสุ่ม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๒๘
เด็กชายณัฐวุฒิ มงคล

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๒๙
เด็กชายธีรภัทร โถสุวรรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กชายภากร แก้วเต็ม

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๓๑
เด็กชายกิติศักดิ

์

เมืองเปลียน

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๓๒
เด็กชายนัดถพล ประเชิญสุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๓๓
เด็กชายนพดล เดชเรืองฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๓๔
เด็กชายปยะสิทธิ

์

สาดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๓๕
เด็กชายสมยศ สุวรรณโชติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๓๖
เด็กหญิงธนิษฐา สกุลมี

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๓๗
เด็กชายธีรภัทร มีอุบล

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๓๘ เด็กชายหลุยส์ เฮนนิง

่

เนลเซ่น
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๔๖๐/๔๕๓๙
เด็กหญิงรสุกา

โชคไพบูลย์ทวีสุข ๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายจิรายุ ชูมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๔๑
เด็กชายณัฐภาส พุ่มเปยม

๑๑/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๔๒
เด็กชายปรมัตถ์ เปรมวิชิต

๐๗/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๔๓
เด็กชายธีรพงษ์ ฤทธิบำรุง

์

๑๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๔๔
เด็กชายนครชา ทองไทย

๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๔๕
เด็กชายกรวิชญ์ โพธิอ่อง

์

๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๔๖
เด็กชายปยพัทธ์ เกตุทอง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๔๗
เด็กชายณัฏฐกานต์ ฤทธิบำรุง

์

๐๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๔๘
เด็กชายดนุวัศ จุ้ยซือ

่

๑๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๔๙
เด็กชายศุภชัย โพธิ์ทอง

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายสรเดช โพธิอ่อง

์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๕๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ฤทธิบำรุง

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๕๒
เด็กชายศุภวิชญ์ สนิทผล

๒๘/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๕๓
เด็กหญิงวิมลภัทร ขาวพราย

๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๕๔
เด็กหญิงพิชญาภา จาบทอง

๒๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงกุลนิดา เมืองสอง

๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๕๖
เด็กหญิงภัทรธิดา ม่วงลายทอง

๐๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๕๗
เด็กหญิงอตินุช โพธิอ่อง

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๕๘
เด็กหญิงวธัญญา โพธิอ่อง

์

๒๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๕๙
เด็กหญิงณัชทิชา ศรีกรด

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กหญิงชลธิชา ขาวทอง

๑๙/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๖๑
เด็กชายภูวนัตถ์ ขาวพราย

๐๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๖๒
เด็กชายภูมิพัส ไชยสวัสดิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๖๓
เด็กหญิงจินต์จุฑา ฤทธิเทพ

์

๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๖๔
เด็กชายณัฐพงษ์ ชืนชม

่

๒๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๖๕
เด็กชายพชร คำแก้ว

๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๖๖
เด็กชายอภินันท์ สนิทผล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๖๗ เด็กหญิงสุพรรณภรณ์
บุบผาพ่วง

๐๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๖๘
นางสาวมณฑา สังตรีเศียร

๒๒/๐๘/๒๕๓๗ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๖๙
นางสาวรุจิวรรณ เกตุทอง

๒๙/๐๔/๒๕๒๕ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๗๐
นายวิชัย เกตุทอง

๑๑/๐๕/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๗๑
นางสาวสุพรรณี ม่วงไหม

๒๔/๐๕/๒๕๓๖ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๗๒
นางสาวอังสุมารินทร์ ขาวพราย

๑๐/๑๐/๒๔๙๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๔๖๐/๔๕๗๓
เด็กชายธนทัศน์ ร่มโพธิชี

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๗๔
เด็กชายธนภัทร เอียมนาม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๕๗๕
เด็กชายธีรภัทร ปติสิทธิ

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๗๖
เด็กชายปญญากร เรืองโรจน์

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๗๗
เด็กชายปยวัฒน์ ไดยะศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ กลินเกษร

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๗๙
เด็กชายวรากร ภู่ชาวนา

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองพวง
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กชายอารัตน์ เงินเนตร

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๘๒
เด็กหญิงจริยาพร ชุ่มชืน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๘๓
เด็กหญิงธนัญชนก ผลสุด

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๘๔
เด็กหญิงบุญณิสา ภาอ่อน

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๘๕
เด็กหญิงพิมพิศา มีปญญา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๘๖
เด็กหญิงรมิตา บัวสด

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๘๗
เด็กหญิงสุนิษา วัดแย้ม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองบอน วัดคลองบอน  

นว ๓๔๖๐/๔๕๘๘
เด็กหญิงนันทัชพร บุญจิตร

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๕๘๙
เด็กชายจิลลาภัทร์ ม่วงลายทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายกิตติพงศ์ มณีโชติ

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๕๙๑
เด็กชายธีรภัทร แปนเพ็ชร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๕๙๒
เด็กชายเมธิชัย ศรีบรรเทา

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๕๙๓
เด็กชายกรณ์ดนัย จันทองคำ

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๕๙๔
เด็กชายรัตนพงษ์ ขุมโมกข์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๕๙๕
เด็กชายเอกสิทธิ

์

นุ้ยแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๕๙๖
เด็กชายปกรณ์ ยอดวัตร

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๕๙๗
เด็กหญิงณัฐกานร์ ขาวพราย

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๕๙๘
เด็กหญิงพิชชาภา เสือน้อย

๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๕๙๙
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ชูมา

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กหญิงภัทรวดี ปรีจุ่น

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงฐิติมา น้อยบ้านเกิง

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา ศรีมหันต์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงนิศานาถ ยอดวัตร

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายนันทิภาคย์ พุ่มสนธิ

์

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายเอกรินทร์ แพกระจ่าง

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายชัชภัทร จาบทอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปงไธสง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หลวงไกรราช

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงอำพิกา วิสภักดี

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กชายกฤตนัย ชะฎา

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๑๑
เด็กชายภูวฤทธิ

์

เสือน้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๑๒
เด็กชายยุทธศาสตร์ กลางแจ้ง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๑๓
เด็กชายชญานนท์ นิลสนธิ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๑๔
เด็กชายนัทธพงศ์ กาลเขว้า

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๑๕
เด็กชายศระเทพ ฟองงาม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๑๖
เด็กชายเมธาร กรรมาก

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๑๗
เด็กชายทักษิณ เจริญศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๑๘
เด็กชายณภัทร แปนเพ็ชร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๑๙
เด็กชายชลันธร โพธิทอง

์

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายอิทธิกร ฤทธิสุข

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กหญิงสุภาวณี บุญภิบาล

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๒๒
เด็กหญิงณัฐมน ปาลาศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๒๓
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญสุวรรณ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๒๔
เด็กหญิงระวีพร ภูยงค์

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๒๕
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ภูยงค์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๒๖
เด็กหญิงธัญชนิต ผมงาม

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๒๗
เด็กหญิงณิชา ชูมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๒๘
เด็กหญิงศิริกัญญา ภูยงค์

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๒๙
เด็กหญิงเปนดาว เพ็งยอด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายพีระภัทร บุญมี

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๓๑
เด็กหญิงพรจิรา ปอมยุคล

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๓๒
เด็กหญิงญาณิศา บุญสาย

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๓๓
เด็กหญิงธันยมัย เทพศิริ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๓๔
เด็กหญิงณัฐชา ชูมา

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๓๕
เด็กหญิงจุฑามาศ จาบทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนคา วัดดอนคา  

นว ๓๔๖๐/๔๖๓๖
เด็กหญิงอารียา ทวีผล

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๓๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ศรีไพรสนท์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๓๘
เด็กชายทศพร ไล้ทองคำ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๓๙
เด็กชายนนทพัทธ์ ก้อนจันทร์เทศ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กชายธนวัฒน์ สระน้อย

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๔๑
เด็กชายธันยธรท์ ตันสถิตย์คุณ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๔๒
เด็กชายธีรภัทร เงินสว่าง

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๔๓
เด็กชายนิธิภูมิ พูลเพิม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๔๔
เด็กชายวายุ แซ่ลิม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๖๔๕
เด็กชายศุทธสิทธิ

์

เทพบูชา
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๔๖
เด็กชายสุทธิกมล ศรีแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๔๗
เด็กชายสุพพัต เพ็ญสว่าง

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๔๘
เด็กหญิงลลิตา เขตรรักษา

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๔๙
เด็กหญิงกัลยกร จาบทอง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ เข้าเมือง

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๕๑
เด็กหญิงชนกสุดา สอนนวล

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๕๒
นางสาวณัฐณิกา แช่มช้อย

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๕๓
เด็กหญิงณัฐธิดา คำย้อม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๕๔
เด็กหญิงบัณฑิตา โตสงคราม

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๕๕
เด็กหญิงมีธนา มีชืน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๕๖
เด็กหญิงวริศรา สร้อยศรี

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๕๗
เด็กหญิงวิรดา ศรีเขือนแก้ว

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๕๘
เด็กหญิงศลิษา สระน้อย

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๕๙
เด็กชายจักรพงษ์ ศรีคำขลิบ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายชญานนท์ จันทร์แดง

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๖๑
เด็กชายณัฏฐนันท์ สิงห์สวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๖๒
เด็กชายติณณ์ อินทรโอภาส

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๖๓
เด็กชายธิเบท ทองดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๖๔
เด็กชายปฐมพร แย้มวัตร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๖๕
เด็กชายปพนวิช น่วมเกิด

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๖๖
เด็กชายเมฆ กลินทอง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๖๗
เด็กชายสุรศักดิ

์

ยอดรัก
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายอรรถพล ทองเสงียม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๖๙
เด็กชายวีริศ คงเพชรศักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงกีรติกร โพธิเงิน

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๗๑
เด็กหญิงจันทิมา มนฉนวน

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๗๒
เด็กหญิงชุติกาญจณ์ กรรขำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๗๓
เด็กหญิงบวรรัตน์ ปานเกตุ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๗๔
เด็กหญิงปริยาภัทร ขลิบทองรอด

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๗๕
เด็กหญิงปทมาภรณ์ อินทร์ทัพ

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๗๖
เด็กหญิงพรญาณี บุญเอียม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๗๗
เด็กหญิงสุพัชชา อินเพ็ง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๗๘
เด็กชายกิตติพศ ฤทธิบำรุง

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๗๙
เด็กชายชัยพร สุปยะพาณิชย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายศุภกรณ์ เฮงหวาน

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๘๑
เด็กหญิงกานต์พิชชา สาธุพันธ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๘๒
เด็กหญิงจีรณา อยู่ยิง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๘๓
เด็กหญิงจุฑามาศ กัญหา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๘๔
เด็กหญิงนาตยา ผึงสิงห์

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๘๕
เด็กหญิงเปมิกา ปานกรด

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๘๖
เด็กหญิงพิมพ์นิภา มิงขวัญ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๘๗
นางสาวลัดดาวัลย์ โมทย์เทศ

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงวรกานต์ สุขแจ่ม

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๘๙
เด็กหญิงวิชญาพร เส็งเอืยม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กหญิงศลิษา ฤทธิบำรุง

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๙๑
เด็กหญิงสตรีรัตน์ เทียนนาวา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๙๒
เด็กหญิงสุจิตรา ผึงสิงห์

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๙๓
เด็กหญิงสุชานรี ภู่บัว

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๙๔
เด็กหญิงอติพร ยงโภชน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๙๕
เด็กชายธนากร ปุเลชะตัง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๙๖
เด็กชายพงศกร ขาวทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๙๗
เด็กหญิงกนกภรณ์ ชัยศุภสกุล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๙๘
เด็กชายโชคชัย สุดมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๖๙๙
เด็กชายสุกัณย์ชัย เกิดแก่น

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงเขมิกา กุลบุตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงชญานุช แผนเสือ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายสิทธา สุขจิตร

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายอรุณพิพัฒน์ จุ้ยด้วง

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายสิงหา ถังทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายศิวัช มานนท์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กหญิงปนัดดา ตัดเกษม

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงขวัญปใหม่ ปนสกุลศรี

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงธนาภรณ์ อุรุวรรณ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงรพีภัทร นามเสือ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กชายคุณานนท์ สุขจิตร

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๑๑
เด็กชายบุลากร สุรารักษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงวรานันท์ กู่สันเทียะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๑๓
เด็กหญิงจิรนันท์ ผาดาวงค์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๑๔
เด็กชายภานุวัฒน์ นิลทัพ

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๗๑๕
เด็กชายวงศกร โกธรรม

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๑๖
เด็กชายวงศธร จันทร

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๑๗
เด็กชายสุธิเดช ทับทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๑๘
เด็กชายกรวิช จาบทอง

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๑๙
เด็กหญิงวรารักษ์ ศรีสุวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงสาธิดา โพธิศรี

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๒๑
เด็กหญิงสาริศา เจริญชัยชนม์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๒๒
เด็กหญิงสุพัสสร แช่มตระกูล

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๒๓
เด็กหญิงอัญชิษฐา แตงพรม

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๒๔
เด็กชายธีรภัทร ธีวีระพันธ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๒๕
เด็กชายนราภัทร หล้าศักดิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๒๖
เด็กชายเพชร พานทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๒๗
เด็กหญิงปาลวี จาบทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๒๘
เด็กหญิงปาลิตา บิดจันทึก

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๒๙
เด็กหญิงปุณยาพร กองกะมุด

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายณัฐชนน ยิมนิยม

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๓๑
เด็กชายณัฐพล อนุกูลประชากิจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๓๒
เด็กชายธีรพัฒน์ มหาโพธิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๓๓
เด็กชายสุธีร์ สุขสมบัติ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๓๔
เด็กชายศราศักดิ

์

พรมข่าย
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๓๕
เด็กชายดนตรี ปอมยุคล

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๓๖
เด็กหญิงณัฎฐธิดา เรืองศรี

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๓๗
เด็กหญิงทิพานันท์ ม่วงหลำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๓๘
เด็กชายกวินท์ กันทะแจ่ม

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๓๙
เด็กชายชุติกาญจน์ อุรุวรรณ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กชายวุฒิพร ชามัง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๔๑
เด็กหญิงกรวรรณ สิทธิทอง

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๔๒
เด็กหญิงชาลิสา ธูปบูชา

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๔๓
เด็กหญิงฐิตากร ไฝศิริ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงณัชชา พิมสวรรค์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๔๕
เด็กหญิงลักษิกา ปนเขียน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๔๖
เด็กหญิงรัชพร ยิมเยาะ

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๔๗
เด็กชายกล้าณรงค์ คงเพชรศักดิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๔๘
เด็กชายจักรกฤษ์ กาวน

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๔๙
เด็กชายชญานนท์ เสือน้อย

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายดานุ บุญมาก

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๕๑
เด็กชายศุภณัฐ เดชเจริญศิริกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๕๒
เด็กหญิงบุษกร ศรีบรรเทา

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๕๓
เด็กชายวีรภัทร มามังคัง

่ ่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๕๔
เด็กชายธนวัฒน์ ทองขจร

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๕๕
เด็กหญิงนันทรัตน์ ทวีผล

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๕๖
เด็กหญิงแพรวา หรุ่นศรีเพ็ง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๕๗
เด็กหญิงรสิตา วริศวรโชติ

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๕๘
เด็กชายศุภฤกษ์ เกตุทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๕๙
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย ศรีภูงา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายกันตินันท์ คำประกอบ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๖๑
เด็กหญิงวริศรา เอียมดี

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๖๒
เด็กชายพลพล บุตรดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๖๓
เด็กชายธนากร นาสืบ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๖๔
เด็กชายชลนฤทธิ

์

คำบาง
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๖๕
นางฐิตารีย์ สวนเรือง

๒๐/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๔๗๖๖
เด็กชายนาวิน วงศ์รุ่ง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๖๗
เด็กชายธนกร ไทยเจริญ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๖๘
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ผาลือคำ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๖๙
เด็กหญิงนภัสสร บุญจิตร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงกิตติมา ปล้องแพง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๗๑
เด็กชายอนันตชัย พันเกษม

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๗๒
เด็กหญิงมณฑิตา พนมพจน์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๗๓
เด็กหญิงอนุศรา โพธิอ่อง

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๗๔
เด็กชายชานนท์ สุขแจ่ม

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๗๕
เด็กหญิงนนทิวา สุขแจ่ม

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๗๖
เด็กชายชานนท์ แสงหิม

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๗๗
เด็กหญิงสิรินดา สุดมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๗๘
เด็กชายวิชาฤทธิ

์

สุขแจ่ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๗๙
เด็กหญิงพรพรรณ สิงห์คำ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงเมญาวี เพ็งหมู

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงอรอุมา สุขแจ่ม

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๘๒
เด็กหญิงชฎารัตน์ สุขแจ่ม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๘๓
เด็กชายพศุตม์ สุขแจ่ม

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๘๔
เด็กชายสรวัศ สุขแจ่ม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๗๘๕
เด็กหญิงธนภรณ์ สุขแจ่ม

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๘๖
เด็กหญิงกาญจนา โพธิอ่อง

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๘๗
เด็กหญิงสุภาพร จะริรัมย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๘๘
เด็กชายวรโชติ กระมล

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแรง วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๘๙
เด็กชายพัสกร แก้วเกตุพงษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแรง วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กหญิงอริสรา สุขลี

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแรง วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๙๑
เด็กหญิงกานต์สินี จิตรอรุณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแรง วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กชายธีรภัทร ยงโภชน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแรง วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๙๓
เด็กชายวรวิช เทศยงค์

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแรง วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๙๔
เด็กชายพรกรัญย์ ฤทธิบำรุง

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแรง วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๙๕
เด็กหญิงทับทิม ภูมิชัย

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแรง วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๙๖
เด็กหญิงโสภิตา กลินทุ่ง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแรง วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๙๗
เด็กหญิงกุลวดี บัวรอด

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแรง วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๔๖๐/๔๗๙๘
เด็กชายนัทธพงศ์ อยู่หาด

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กชายชาตรี ขุระขันธ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กชายธีระพงษ์ ผู้กำจัด

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายอภิชาติ พันธ์จันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายธนบดี อินทร์ขำ

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายพีรพัฒน์ นุตะภิบาล

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กหญิงปานตะวัน จาบทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กหญิงณปภา นิลสนธิ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ทรา

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กหญิงชลดา จูเทศน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กหญิงอภัสรา นุตะภิบาล

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เพชรผึง

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายอภินันท์ ฤทธิบำรุง

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๑๑
เด็กหญิงประภัสรา โภคทรัพย์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๑๒
เด็กชายวันฉัตร กระจาดเงิน

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองเบน วัดหนองเบน  

นว ๓๔๖๐/๔๘๑๓
เด็กชายสาโรจน์ แจ่มมณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กชายสุเมธ ศรีโหมด

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๑๕
เด็กชายศักรินทร์ หินหาดหงส์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๑๖
เด็กชายจักรินทร์ พงปลัด

๓/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๑๗
เด็กชายนัฐวุฒิ ฟกชา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๑๘
เด็กหญิงขนิษฐา ด้วงชืน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๑๙
เด็กหญิงจิรนันท์ รอดเมือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงธิติมา สุขรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๒๑
เด็กหญิงเมธาดา โมจินดา

๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๒๒
เด็กหญิงพัชชา ศักดิภูเขียว

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๒๓
เด็กหญิงพิมพ์พิศา สัมฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๒๔
เด็กหญิงสมฤทัย ปญญาดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๒๕
เด็กชายพิชายุตน์ พู่อห่อ

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๒๖
เด็กชายโสภณัฐ ทับเกษตร

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๒๗
เด็กชายอโณทัย ศรีทอง

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๒๘
เด็กชายณัฐภูมิ ยังสุข

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๒๙
เด็กชายลิขิต พรมจักร

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กหญิงสุพรรณี ใจอินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๓๑
เด็กชายโอบนิธิ มูลแช่ม

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๓๒
เด็กชายศรัณยู ทองชืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๓๓
เด็กชายภูผา เสนาขันธ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๓๔
เด็กชายพีรภัทร คงคา

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๓๕
เด็กชายสิทธิชัย แตงดารา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๓๖
เด็กชายพีรพัฒน์ อ่อนเทศ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๓๗
เด็กชายราชนาวี โตนาค

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๓๘
เด็กชายเจริญทอง มุ่งโตกลาง

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๓๙
เด็กชายปณิธาน สุนทร

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กชายธนาธิป สุนทร

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๔๑
เด็กชายธัญวุฒิ สังขโย

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กชายธนภัทร กว้างขวาง

๐๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๔๓
เด็กหญิงนรินทร์ธารา โยธา

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๔๔
เด็กหญิงมณีเพชร สุพัฒนากร

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๔๕
เด็กหญิงมิงกมล

่

กิจเครือ
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๔๖
เด็กหญิงสุจิตรา ยิมเจริญ

้

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๔๗
เด็กหญิงสุพิชญาย์ พิมเก

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๔๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กองแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๔๙
เด็กชายต้นกล้า สวัสดี

๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กหญิงอุษา ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๕๑
เด็กชายพีระวิชญ์ เพิมพูล

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๕๒
เด็กชายกุญชเดช วงษ์พิมพ์ทอง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๕๓
เด็กชายธนิต ศรีโหมด

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๕๔
เด็กชายธนากร เกตุทนงค์

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๘๕๕
เด็กชายนิติภูมิ ขุนทอง

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๕๖
เด็กชายวีระพล เภาด้วง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๕๗
เด็กชายศุภวัฒน์ ฟกชา

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กชายอนุภัทร โสเพ็ง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๕๙
เด็กชายอนุเทพ ศรีเพ็ญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กชายอดิเทพ พรมภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๖๑
เด็กชายพิสุทธิศัก

์

รอดเมือง
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๖๒
เด็กชายเมธัส เจริญโพธิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๖๓
เด็กชายฐาปกรณ์ ฟกชา

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๖๔
เด็กหญิงกชกร โสเพ็ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๖๕
เด็กหญิงฉันท์ชนก พิกุลทอง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงณัฐธิดา สมานมิตร

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๖๗
เด็กหญิงพัณณิตา มีศิลป

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๖๘
เด็กหญิงแพรวา โฉมอัมฤทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๖๙
เด็กหญิงเมธาวี มีศรี

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงอริสา บัวงาม

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๗๑
เด็กหญิงพิตราภรณ์ อ้นเพียร

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๗๒
เด็กชายนนทกานต์ ม่วงสังข์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๗๓
เด็กชายพุฒิพงศ์ สังเงิน

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๗๔
เด็กหญิงแพรววนิต อินอ้น

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๗๕
เด็กชายเทพอนุรักษ์ สุภารัตน์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๗๖
เด็กหญิงจริยา ประนามโก

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๗๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ใจเย็น

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๗๘
เด็กชายปานวัตร ยิมชืน

้ ่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๗๙
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ

์

เทพทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายชินพัฒน์ เทพบรรจง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๘๑
เด็กชายธีรพงศ์ เจริญขำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กชายธีรภัทร์ พรมภักดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๘๓
เด็กชายนัฐวุฒิ เจริญสุข

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๘๔
เด็กชายปณณธร อ่องยิม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๘๕
เด็กชายวรายุทธ บูญชาวนา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๘๖
เด็กชายสาโรจน์ แจ่มมณี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๘๗
เด็กชายสุเมธ ศรีโหมด

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๘๘
เด็กชายศักรินทร์ หินหาดหงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๘๙
เด็กชายจักรรินทร์ พงปลัด

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ฟกชา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๙๑
เด็กหญิงขนิษฐา ด้วงชืน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๙๒
เด็กหญิงจิรนันท์ รอดเมือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๙๓
เด็กหญิงธิติมา สุขรัตน์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๙๔
เด็กหญิงเมธาดา โมจินดา

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๙๕
เด็กหญิงพัชชา ศักดิภูเขียว

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๙๖
เด็กหญิงพิมพ์พิศา สัมฤทธิ

์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๙๗
เด็กหญิงสมฤทัย ปญญาดี

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๙๘
เด็กชายพิชายุตย์ พุ่มห่อ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๔๖๐/๔๘๙๙
เด็กชายกอบกิจ เปปอม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๐๐
เด็กชายหัสดี จาทา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๐๑
เด็กหญิงสิรินทรา วงษ์ศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๐๒
เด็กหญิงสาวิตรี เขตขาม

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๐๓
เด็กหญิงปรียาภรณ์ คุมธง

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๐๔
เด็กหญิงปุณยนุช เสือศรีลาน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๐๕
เด็กหญิงนิลาวัลย์ ประภา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๐๖
เด็กหญิงรุ้งนภา แก้วหิรัญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา อุณพันธุ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๐๘
เด็กหญิงดารุณี ทองน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๐๙
เด็กชายชนาธิป พวงทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๑๐
เด็กหญิงกิริยาพร ปานกลด

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๑๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา คุมธง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๑๒
เด็กหญิงเมษา ปนกำจร

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ช่างเขียน

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๑๔
เด็กชายสุริยา จันทา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๑๕
เด็กหญิงวันนุลี เลียมมาตร

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๔๖๐/๔๙๑๖
เด็กชายกรรชัย ญาณศักดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๑๗
เด็กชายกฤตเมธ สมบูรณ์ดี

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๑๘
เด็กชายคมศักดิ

์

คชฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๑๙
เด็กชายณัฐนันท์ ราภา

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กชายถิรวุฒิ บุญฟก

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๒๑
เด็กชายธนพนธ์ ภูพันนา

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กชายธนกร สุทธา

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๒๓
เด็กชายปฏิภาณ สังข์เมือง

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๒๔
เด็กชายพงศกร มิงมาวงษ์

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๙๒๕
เด็กชายภาณุวัชร ศรีเรือง

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๒๖
เด็กชายภูมินทร์ รืนรมย์

่

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๒๗
เด็กชายศุภกฤต หุ่นคล้าย

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๒๘
เด็กชายศุภชัย วงค์จันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๒๙
เด็กชายอภินัทธ์ อินสน

๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กหญิงกรรญา พิมพ์แพ

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๓๑
เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์ สิงห์สม

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๓๒
เด็กหญิงณัฐรินทร์ พุทธจันทร์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๓๓
เด็กหญิงสายนำ บูชา

๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๓๔
เด็กหญิงชนาพร สุขเจริญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๓๕
เด็กชายศรัณย์ อิมสำราญ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๓๖
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ศิลปวิจารณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๓๗
เด็กหญิงยุวารัตน์ แตงน้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๓๘
เด็กชายกิตติธัช เล็กกลิน

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๓๙
เด็กชายชยากร พ่วงรอด

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายธนัทวิทย์ ตันสกุล

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๔๑
เด็กชายธีรพงษ์ เกิดผล

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๔๒
เด็กชายธีระวิน ใจตรง

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๔๓
เด็กชายนันทพงศ์ แสนสง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๔๔
เด็กชายนิพิฐพันธ์ ยอดบ่อพลับ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๔๕
เด็กชายพรพิพัฒน์ ชมรัก

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๔๖
เด็กชายภานุกร แก้วสุวรรณ์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๔๗
เด็กชายวัชรพล เมืองเปลียน

่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กชายศุภวิชญ์ กันหมุด

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๔๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ กิจนพศรี

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายอนุวัฒน์ สุขสมกิจ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๕๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสนชา

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศรชัย

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๕๓
เด็กหญิงณิราวรรณ สินเนียม

๐๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๕๔
เด็กหญิงปนัทดา วานิม

่

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๕๕
เด็กหญิงพนิดา สังข์เปย

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงวิราวรรณ ด้วงนวม

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๕๗
เด็กหญิงลีนา เอินน์ รัชชิง

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๕๘
เด็กหญิงวีรภัทรา ภู่เจริญ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๕๙
เด็กหญิงธิสุณี อยู่เย็น

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กหญิงพัชราวดี สิงห์ทา

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๖๑
เด็กชายอนุชา เมืองเปลียน

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๖๒
เด็กชายกมลภพ กลันทองคำ

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๖๓
เด็กชายสุทธิพงษ์ จูเกษม

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๖๔
เด็กหญิงมนทกาญจน์

มิงขวัญ

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๖๕
เด็กหญิงศิวลักษณ์ นันทชาติ

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๖๖
เด็กหญิงวันวิสา อิมวัด

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๖๗
เด็กหญิงอนุรดี สอนแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๖๘
เด็กชายรัฐภูมิ กลินกระจาย

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๖๙
เด็กชายอรรณพ ทินจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กหญิงพรรณนิกา กลินกระจาย

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๗๑
เด็กชายชานนท์ หอมชะเอม

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๗๒
เด็กหญิงวิกานดา ดวงแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๗๓
เด็กชายวีรยุทธ ชูพินิจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๗๔
เด็กชายอนุวัฒน์ สเตาบ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๗๕
เด็กหญิงนภาพร มนูญโย

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๗๖
เด็กชายนวพล ถนอมวงษ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๔๙๗๗
เด็กหญิงกัลยากร สร้อยเสนา

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๖๐/๔๙๗๘
เด็กหญิงธัญชนก กรณีย์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๖๐/๔๙๗๙
เด็กชายอโณทัย เฟองชุ่ม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๖๐/๔๙๘๐
เด็กชายณัฐพงศ์ โฉมจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๔๖๐/๔๙๘๑
เด็กชายสมปราชญ์ ม่วงเพชร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๘๒
เด็กชายนันท์พงศ์ สุขโข

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๘๓
เด็กชายพลวัฒณ์ เรืองบุญรบ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๘๔
เด็กหญิงณัฐตะวัน พรมเขียว

๑๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๘๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ พิจารณ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๘๖
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ กลำจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๘๗
เด็กหญิงวรนุช ยิมเจริญ

้

๐๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๘๘
เด็กหญิงณัฐธิดา รัตนวิจิตร์

๓๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๘๙
เด็กชายสัญชัย อดทน

๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงศุภวรรณ หมายน้อมกลาง

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๙๑
เด็กชายอภิมุข บัวพันธ์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๙๒
เด็กชายวชิราวุฒิ จำปเจริญสุข

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๙๓
เด็กหญิงพรทิพย์ เรืองบุญรบ

๑๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๙๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีศักดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๔๙๙๕
เด็กชายกฤษ ม่วงเทศ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๙๖
เด็กชายศุภชัย เครือดิษฐ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๙๗
เด็กชายอนุชา ศิริป

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๙๘
เด็กหญิงกนกพร มณีจันทร์สุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๔๙๙๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำสุข

๒๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กหญิงเจนจิรา พูลเกษกิจ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๕๐๐๑
เด็กชายนวพล สร้างเกตุ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๕๐๐๒
เด็กหญิงกนกวรรณ คำสุข

๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๔๖๐/๕๐๐๓
นายมานพ ศรีโยธา

๐๓/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๐๔
นายจาตุรงค์ มงคล

๑๐/๑๐/๒๕๓๘

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๐๕
นายธีรพล น้อยต่วน

๑๒/๑๐/๒๕๓๙

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๐๖
นายภานุพงศ์ ผดุงฉัตร

๑๐/๐๙/๒๕๓๐
ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๐๗
นายเจริญชัย โชติมงคล

๐๓/๐๙/๒๕๓๕

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๐๘
นายกฤษณะ วิลัยรัตน์

๑๗/๐๙/๒๕๓๖

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๐๙
นายนัฐพงษ์ สังข์สุด

๒๙/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๑๐
นายโยธิน ประทีป

๑๑/๐๗/๒๕๓๕

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๑๑
นายสมรักษ์ จันทร์สิงห์

๑๖/๐๖/๒๕๔๐

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๑๒
นายชัยวุฒิ สุขสงค์

๓๐/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๑๓
นายพีระเดช ละอองศรี

๒๘/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๑๔
นายศิริวัฒน์ ศรีสุริโย

๑๐/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๑๕
นายเดชา บูชา

๒๓/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๑๖
นายกฤษณะ แซ่อึง

้

๒๗/๐๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๑๗
นายฐาปกรณ์ อุปทา

๐๘/๑๐/๒๕๓๘

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๑๘
นายกฤษฎา นุ่มนวล

๐๖/๐๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๑๙
นายจิรพงษ์ พงษ์อุทัย

๑๔/๐๕/๒๕๓๗

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๒๐
นายชาญณรงค์ สิงเกิด

๑๐/๐๘/๒๕๒๒

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๒๑
นายอุดม มีชอบธรรม

๒๕/๑๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๒๒
นายมิงขวัญ

่

ศรีจาง

๒๒/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๒๓
นายชัยวัฒน์ เหลืองสว่าง

๑๒/๐๒/๒๕๑๗

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๒๔
นายณัฐพงศ์ คงสัตรา

๐๕/๐๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๒๕
นายกฤตธกร งามสงวน

๐๔/๐๗/๒๕๓๑

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๒๖
นายอลงกต ศิริโรจน์

๒๐/๐๖/๒๕๒๕

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๒๗
นายจักรกรี ฉายพูก

๐๖/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๒๘
นายอภิชาต เจริญบวรศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๒๙

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๒๙
นายสมศักดิ

์

สายพรมมา
๐๑/๐๘/๒๕๒๔

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๐๓๐
นายวศิน กระสายแก้ว

๓๐/๑๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๓๑
นายสุทิน มาชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๓๒
นายสิทธิพงษ์ จิราพงษ์

๒๐/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๓๓
นายชัชชัย เพชรสุข

๑๔/๑๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๓๔
นายวสันต์ โอสด

๐๗/๑๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๓๕
นายธิณณกร โทอ่อน

๐๘/๐๑/๒๕๔๐
ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๓๖
นายเกรียงไกร โตเนียม

๒๗/๐๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๓๗
นายธวัชชัย มาชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๓๘

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๓๘
นายสมคิด สวัสดี

๐๓/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๓๙
นายชัยวัฒน์ เดชขม

๑๔/๐๑/๒๕๓๙

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๔๐
นายปริญญา เปรมปรีด์

๐๙/๑๒/๒๕๒๕

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กหญิงพรชนก คำคูณ

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายถิรภาพ ศรีนาราง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงปนัดดา เจนจบ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กชายธวัชชัย ฤทธิกระจาย

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงทัสนันทน์ เกณเกตุกรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กชายอดิศร ดอกโศก

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กชายจิตบุณย์ กะตะเวที

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กชายธนกร พึงจิตร

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กชายพีรพัฒน์ เถาธุมาศ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ดอนเพียงไพร

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กหญิงนิศามณี ฤทธิกระจาย

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงจันทกานต์ พลมาก

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กหญิงสุนิสา

แก้วเทศน์คงนาราง ๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กชายพงศ์พัทธ์ เขาธุมาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กชายสุริยา แสงนาค

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กชายวันชัย จบศรี

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายชินกร พันธ์ไทย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กชายณัฐภูมิ รักษาเพชร

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายสิทธิโชค สีเรืองพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กชายอภิสร ช้างสีทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายกิตติภพ เสือลอย

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายมงคล สังเงิน

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายเรืองศักดิ

์

จักร์แก้ว
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายณัฐรัตน์ เผยศิริ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กชายกิติชัยต์ มะณี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กชายนพคุณ จำปาแก่น

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กชายชะนันท์ษา พรหมสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กชายพิทักษ์ อุดมสุนทร

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กชายสรยุทธ ดาหา

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายอนิวัตติ

์

เขม้นเขตกร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายพีรวัฒน์ แก้วดก

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

พวงพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงอมลวรรณ พิมพ์แบบ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงธิดารัตน์ อัศจรรย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ ทองน้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กหญิงจิรวดี ประดิษฐพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงสิริวรรวสา โต้งยงค์

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงณัฐพร เทียนสัน

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงสุภาวิดา ขวัญตา

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงอัจจิมา ช่อดอนคา

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงกมลชนก หีบแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงจารุวรรณ จบศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงปนัดดา ช่อดอนคา

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงอันดา คล้ายเงิน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงรัตนา ขุนทิพย์ทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงทัศนีย์ คำเครือ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กชายศิวกร ประดาพล

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชัยราศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กชายนัทพงษ์ แซ่เล้า

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ พันธุมาศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กชายอภิวัฒน์ คงสิบ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายนนธกรานน์ สวนสอน

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กหญิงภัทรวดี อยู่เย็น

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายจิรายุส บุษราคัม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กหญิงชานาพร คงเสือ

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กหญิงภาพิมล ปานนิยม

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กหญิงสุชานาฎ คงเสือ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายพีรวัส กะมุทา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๐๙๙ เด็กหญิงธัญนภัสชนม์
สามเพชรเจริญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กหญิงอุมากร โพพิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายทวีศักดิ

์

อ้นริว

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กชายวันชัย จันทร์เผือก

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กชายชัยวัฒน์ ใจบุญลือ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กหญิงชนิษฐา สุระสุข

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายชนกชนม์ พุกโพธิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายณัฐนันท์ สุพจันทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายกฤษดา เหล็กดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายจิรวัฒน์ ชินวงค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายอภิญญา วิชัยสอน

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กหญิงสุชัญญา ศรีสุวรรณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๑๑
เด็กชายสิวารักษ์ ศรีสุข

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา คนบำรุง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๑๓
เด็กหญิงสุธาสีณี สวยขุนทด

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๑๔
เด็กชายทักษ์ดนัย ไชยปญญา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๑๕
เด็กชายสิงหา ระดมสุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๔๖๐/๕๑๑๖
เด็กชายนฤมิตร ห่านเทศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๑๗
เด็กชายวีระเทพ นรชาติ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๑๘
เด็กชายศุภกฤต ยีสันเทียะ

่

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๑๙
เด็กชายพงศ์พชร ขวัญตา

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กชายนนทกานต์ แทนกลาง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๒๑
เด็กหญิงกชกานต์ จันบัวลา

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๒๒
เด็กหญิงสุกานดา สีเรืองพัน

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๒๓
เด็กหญิงพริสร เจกวงษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๒๔
เด็กชายนครินทร์ ศรีระวัตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๒๕
เด็กหญิงกุลรัตน์ พันสี

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๒๖
เด็กหญิงอภิสรา เพียรธัญการ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กหญิงประกายมาส

เพียรธัญการ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๒๘
เด็กหญิงปยฉัตร กลินกุหลาบ

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๔๖๐/๕๑๒๙
เด็กหญิงนภิสา นิมอนงค์

่

๒๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๓๐
เด็กชายศุภทิน มณูธรรม

๒๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๓๑
เด็กชายพงษ์พัฒน์ หอมเย็น

๑๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๓๒
เด็กชายธนภัทร จันทร์อุไร

๑๕/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๓๓
เด็กชายเวโรจน์ สาระมูล

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๓๔
เด็กชายภูรมินทร์ กันภักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๑๓๕
เด็กชายเกษมโชค บัวชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๓๖
เด็กชายภัทรธร เพ็ญดารา

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๓๗
เด็กชายณัฐวัฒน์ กะระณี

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๓๘
เด็กชายวัชรศักดิ

์

หงษ์เวียงจันทร์
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๓๙
เด็กชายสุภัทร ขุนโพธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กชายกฤษณะ พรมสังข์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๔๑
เด็กหญิงธารทิพย์ ใจบุญลือ

๑๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๔๒
เด็กหญิงนริศรา ทองกอบ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๔๓
เด็กหญิงชลธิชา ชัยมา

๐๔/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๔๔
เด็กหญิงธนัชญา กามินี

๒๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๔๕
เด็กหญิงอุไรวรรณ สิงห์สม

๐๕/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๔๖
เด็กหญิงวรรณภา บุญมี

๐๖/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๔๗
เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๔๘
เด็กหญิงนิฐวดี พิมเพียร

๐๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๔๙
เด็กหญิงวรรณิษา เขตขาม

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงอารยา แตงน้อย

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๕๑ เด็กหญิงพรรณประวีร์
เชนรัมย์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๕๒
เด็กหญิงอักษราภัค จันทันโอ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๕๓
เด็กหญิงพรนภัส บุญเลิศ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๕๔
เด็กหญิงวิชญาดา เลียมไธสงค์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๕๕
เด็กหญิงสโรชา บุญอุดม

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๕๖
เด็กชายกันยา หมอนทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๕๗
เด็กชายธนโชติ ขันทกสิกรรม

๒๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๕๘
เด็กชายรัชชานนท์ โสภา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๕๙
เด็กหญิงปุษยา ทาลี

๑๘/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงกัลยาณี ชัยมา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๖๑
เด็กหญิงสุรภา พานน้อย

๒๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๖๒
เด็กหญิงพิมลพรรณ ศรีอภัย

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๖๓
เด็กชายภุมรินทรฺ์ เหล่าเขตกิจ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๖๔
เด็กหญิงณัฐกานต์ หมอนทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๖๕
เด็กชายกฤษดา สิมมา

๓๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๖๖
เด็กหญิงญาณิน มานะทัศน์

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๖๗
เด็กชายณัฐชานนท์ หมอนทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๖๘
เด็กชายนฤเบศ แก้วพิลา

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๖๙
เด็กชายจีรนันท์ รอดเมือง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กชายนพรรนพ คงทรัพย์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๗๑
เด็กชายภูมิพัฒน์ อ้นนาค

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๗๒
เด็กชายสุภกิตติ

์

ศรีจันทร์กรัด
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๗๓
เด็กหญิงอาภัสรา หุ่นคล้าย

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๗๔
เด็กชายพิพัฒน์ กามินี

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๗๕
เด็กชายสุขทรัพย์ แก้วนิม

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๗๖
เด็กชายทัตพงศ์ สมจิตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๗๗
เด็กหญิงวรินทร์ สินเนียม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๗๘
เด็กหญิงอนุตตรีย์ หร่ายเกษม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กชายนนทพัทธ์ บุญเรือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กชายวรรณลภย์ ราชวงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๘๑
เด็กหญิงกนกกรณ์ พิมเขตร

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๘๒
เด็กหญิงสุพิชชา สิทธิ

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๘๓
เด็กชายอนุกูล ทนงค์ยุติธรรม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๘๔
เด็กชายชญานนท์ รืนณรงค์

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๘๕
เด็กชายชนากร บุญกุศล

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๘๖
เด็กชายเดชดำรงค์ เชือฉิม

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๘๗
เด็กชายรชต แม่นเพชร์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๘๘
เด็กชายเลอสรรค์ พันสี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๘๙
เด็กชายเสกศักดิ

์

กามินี
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กหญิงคัทลียา ชาภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๙๑
เด็กหญิงแคทตี

้

แซนเบิร์ก
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๙๒
เด็กหญิงชนากานต์ ตันเงิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๙๓
เด็กหญิงลักษ์คณา สิงห์สม

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๙๔
เด็กชายจอมพล รัสมาลี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๙๕
เด็กชายณัฐพล เถระ

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๙๖
เด็กชายพนธกร นุ่มโต

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๙๗
เด็กชายเพชรรัตน์ มนตรี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๙๘
เด็กชายอัศศิรา กลัดปรี

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๑๙๙
เด็กหญิงฐิติวรรณ เกตุยิม

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กหญิงเนตรชนก คานประสิทธิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กหญิงไดซี มาเรีย

่

แมนคูโซ่
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กหญิงนัทติญา สมศักดิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงอลิชา มูลแช่ม

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กชายชลสิทธิ

์

เกศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กชายธนภัทร ทายงาม

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายธีรโชติ ตระกูลช่าง

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายวรพล ภู่บัว

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ บางเหลือม

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทรดำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงปยวรรณ์ กันเจียก

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๑๑
เด็กหญิงพจมาน ศรีมหรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๑๒
เด็กชายธนายุทธ ก๊กบางยาง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๑๓
เด็กชายศักดิพัฒน์

์

รอบคอบ
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๑๔
เด็กหญิงเกษิณี ใจบุญลือ

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๑๕
เด็กชายธีรพงค์ ขวัญตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๑๖
เด็กชายยสินทร ทับเกษตร

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๑๗
เด็กหญิงเจน -

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๑๘
เด็กหญิงสุฑาพร กะระกล

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๑๙
นางสาวภัทรจาริน คงคา

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กหญิงรุ่งนภา กลัดปรี

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๒๑
เด็กชายธนะรัชต์ เพียรธัญกิจ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๒๒
นายปญญาโชติ ปญญาเชียว

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๒๓
เด็กชายถิรวัฒน์

ทรงบัณฑิตโสภณ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๒๔
เด็กชายวีระพงศ์ ภู่บัว

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๒๕
นางสาวประภัสสร ปานทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๒๖
เด็กหญิงมนัสชญา จิตตะมุข

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๒๗
นายสุทธิพงษ์ ขันติวงค์

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๒๘
นางสาวฐิติมา เจริญผล

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๒๙
นางสาวพีรดา มูลเนียม

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๓๐
นางสาววราภรณ์ กำริสุ

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงจันทร์สุดา เย็นฉำ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๓๒
นางสาวณัฐธิดา ตันเงิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๓๓
นางสาวธนิสร ชูเลิศ

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๓๔
นายจักรพงษ์ บัวชืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๓๕
นายสหัสวรรษ จานพูม

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๓๖
นางสาวกรรณิการ์ จายไธสงค์

๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๓๗
นางสาวชิดชนก พิมพ์พล

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๓๘
นางสาวณัฐชา งามดี

๓๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๓๙
นางสาวศศิวรรณ พุดทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๒๔๐
นายพันธกานต์ ไชยปญหา

๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๔๑
นายวัชรินทร์ ขุนโพธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๔๒
นายวิวัฒน์ แพรงิว

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๔๓
นางสาวณัฐฐินันท์ บรรจงเปลียน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๔๔
นายพิสิทธิ

์

มาเวียงจันทร์
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๔๕
นายเอกภพ จายไธสงค์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๔๖
นางสาววริศรา อิมทรัพย์

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๔๗
นายชนาธิป จันทราสรณ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๔๘
นางสาวสุจิตรา อินเฉลิม

๒๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๔๙
นายภานุพงศ์ ทันดี

๐๙/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๕๐
นางสาวสิริวิมล มีพัด

๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๔๖๐/๕๒๕๑
เด็กหญิงวนัสนันท์ ทองสุขดี

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๕๒
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สารินัน

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๕๓
เด็กหญิงสายธาร สินทร

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๕๔
เด็กหญิงอรุณกมล พรมมิ

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๕๕
เด็กหญิงณัชชานันท์ คงสิบ

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๕๖
เด็กหญิงอัมธิกา ประสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๕๗
เด็กหญิงชินาธิป จันทา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๕๘
เด็กหญิงวิภาวิณี แจ้งสว่าง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๕๙
เด็กชายกมลเทพ คงสิบ

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ พานิชพัฒน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๖๑
เด็กชายทัศนัย ละออง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๖๒
เด็กหญิงจิรัชญา ชาติบุตร

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๖๓
เด็กชายอภิชาติ ปลอกทอง

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๖๔
เด็กชายธเนต เสาแก้ว

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๔๖๐/๕๒๖๕
เด็กชายธนภัทร ด้วงนวม

๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๖๖
เด็กชายศุภณัฐ์ จำปารัตน์

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๖๗
เด็กชายวันเฉลิม เนตรทิพย์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๖๘
เด็กหญิงอริสรา หงษ์เวียงจันทร์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๖๙
เด็กหญิงกนกวรรณ ทรัพย์เจริญ

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายศรันย์ชัย ทองขัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๗๑
เด็กชายณัฐภูมิ ชะมาประโคน

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๗๒
เด็กชายศาสตรา สอนอ่วม

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๗๓
เด็กหญิงชัญญา อิมเขียว

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๗๔
เด็กหญิงรัตนากร ธุรธรรม

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๒๗๕
เด็กหญิงปยะนันท์ หนูทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๗๖
เด็กหญิงมนธิภา กว้างขวาง

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๗๗
เด็กชายพสิทธิ

์

อับศรีแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๗๘
เด็กชายโพธิกร เนตรทิพย์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๗๙
เด็กชายอมรชาคริต รู้คุณ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายชาญชัย สีม่วง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) วัดใหม่หนองกรด  

นว ๓๔๖๐/๕๒๘๑
เด็กชายนำทัพ ยอดคำมี

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๘๒
เด็กชายธนศักดิ

์

เชือจีน

้

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๘๓
เด็กชายณรากร โพธิเกตุ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๘๔
เด็กชายธนโชติ คันศร

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๘๕
เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีคชไกร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๘๖
เด็กหญิงอทิตยา ใสสุก

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๘๗
เด็กหญิงรุ่งไพลิน อาจหาญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๘๘
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ สีอ่อนสา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๘๙
เด็กหญิงปนมุก สกุลณี

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงกมลเนตร เริงสมัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๙๑
เด็กชายธรรมธีค์ พูลสมบัติ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๙๒
เด็กชายภานุพัชร สาขากุล

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๙๓
เด็กหญิงนพรัตน์ บัวพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๙๔
เด็กชายจักรพันธ์ อินตาวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๙๕
เด็กชายณพร ฉุยฉาย

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๙๖
เด็กหญิงนฤมล คงศัตรา

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๙๗
เด็กชายพีรพัฒน์ โสภิณ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๙๘
เด็กหญิงอัญชลี โพคทรัพย์

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๒๙๙
เด็กหญิงพิมภิกา พุ่มโพธิสี

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กชายวีรภาพ วะราโก

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กชายพีรพัฒน์ อินทโชติ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงนลพรรณ เหลาทุม

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กชายภูริช โพธิเอน

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายนิธิภูมิ ไทยเจริญ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กหญิงณัฐธิดา เมืองขุนทศ

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีกุมมา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงพัชรินทร์ สิงหราช

๐๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กหญิงโยษิตา ไกรสัย

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กหญิงสิริญญา ศรีสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กหญิงณัฐสิกา ม่วงพลับ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๑๑
เด็กชายณัฐกรณ ฤทธิเรืองศักดิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๑๒
เด็กชายปุณณภพ ยอดเพ็ชร

๑๖/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๑๓
เด็กหญิงอมลภา รอดทอง

๑๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๑๔
เด็กหญิงณัฐริการ์ ลูกอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๑๕
เด็กหญิงไปรยา กิมน้อย

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๑๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ธรรมรงค์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงวริศรา หนูโต

๒๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๑๘
เด็กหญิงสุกัลญา จ่างเทียน

๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๑๙
เด็กหญิงนวพรรญ ใจวงศ์ษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กหญิงศศิกานต์ สินทรัพย์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๒๑
เด็กหญิงธนิสร ชำนาญ

๑๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๒๒
เด็กหญิงเสาวลักษณี บัวบาน

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๒๓
เด็กชายตะวัน นักธรรม

๓๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๔๖๐/๕๓๒๔
เด็กชายวีรกุล สุขประเสริฐ

๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๒๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อิมสมบัติ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๒๖
เด็กชายกฤษนะ สนประเสริฐ

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๒๗
เด็กชายกษิดิศ ธีระภู่พรม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๒๘
เด็กชายจักรรัตน์ มีมุข

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๒๙
เด็กชายจิรภัทร์ พูลถม

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กชายเจษฏา พวงสมบัติ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๓๑
เด็กชายตะวัน นาคยา

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๓๒
เด็กชายทรงพล พยาบาล

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๓๓
เด็กชายธนดล แก้ววิเชียร

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๓๔
เด็กชายธนาวุธ แซ่ย่าง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๓๕
เด็กชายนพดล สามพิมุต

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๓๖
เด็กชายพันธการ เกตุอุ่น

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๓๗
เด็กชายเพิมพูล

่

มากบุญ
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๓๘
เด็กชายอัครพร ศรีฉำ

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๓๙
เด็กหญิงกชกร ภูมี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงกัลยรักษ์ ปองยะ

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๔๑
เด็กหญิงเกวลิน คล้ายยอม

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๔๒
เด็กหญิงชนากานต์ ผิวอ่อน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๔๓
เด็กหญิงชลธร ถาวรเรือง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๔๔
เด็กหญิงนภัสสร สิงห์โตทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๓๔๕
เด็กหญิงนวนันท์ แตงพรม

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๔๖
เด็กหญิงปรางทอง มีสิน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๔๗
เด็กหญิงปาจารีย์ ไชยชนะ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๔๘
เด็กหญิงวิยดา สาระไกร

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๔๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ พันธ์วิเชียร

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงสิรภัทสร ผุสดี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๕๑
เด็กหญิงอธิชา คุ้มภัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๕๒
เด็กหญิงอังคณา อินมัน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๕๓
เด็กหญิงอารดา คำคอน

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๕๔
เด็กชายกฤษณพงศ์ วันที

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๕๕
เด็กชายกรฤทธิ

์

สาแช
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๕๖
เด็กชายกิตติทัต พุ่มกล่อม

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๕๗
เด็กชายกิตติพงษ์ คำชัย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๕๘
เด็กชายจีรเดช เถลิงศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๕๙
เด็กชายณชพล อิมอยู่

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กชายณัฐพล มีขำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๖๑
เด็กชายดุจเทพ บุญมูล

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๖๒
เด็กชายธนาภัทร์ น้อยจันทร์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๖๓
เด็กชายธีระภาพ เลียงบำรุง

้

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๖๔
เด็กชายนฤดล โสนาค

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๖๕
เด็กชายนัธวัฒ บุญเขียว

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๖๖
เด็กชายปยวัฒน์ แก้วอินชัย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๖๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ อิมเนย

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๖๘
เด็กชายวัลลพ เอียมนุช

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๖๙
เด็กชายวีรภัทร พวงสมบัติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กชายสรศักดิ

์

เอียมนุช

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๗๑
เด็กชายสิทธิชาติ จุ้ยปรางค์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๗๒
เด็กชายสุรนาท สิงห์เถือน

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๗๓
เด็กชายอดิสร ศรีสมบูรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๗๔
เด็กชายอภิชัย ขันตี

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๗๕
เด็กหญิงณัฐนิชา เศรษฐี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๗๖
เด็กหญิงณัฐริกา ปงเกตุ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๗๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ อ่องสอาด

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๗๘
เด็กหญิงทิพรดา คูหาทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๗๙
เด็กหญิงนันทิชา สิงห์เถือน

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงปวีณา เถือนสุข

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๘๑
เด็กหญิงลวิวรรณ ม่วงการ

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๘๒
เด็กหญิงลัดดา อิมเนย

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๘๓
เด็กชายกิตติภณ สีรฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๘๔
เด็กชายไชยภัทร เชือนุ่น

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กหญิงณัฐชัย ช้างโต

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๘๖
เด็กชายดนัย เชือนุ่น

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๘๗
เด็กชายธนพล ทองม่วง

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๘๘
เด็กชายธนวินท์ จันทร์หนัก

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๘๙
เด็กชายธีรเดช สุขรอด

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กชายธีรพงษ์ เขียวทอง

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๙๑
เด็กชายธีรภัทร มีมุข

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๙๒
เด็กชายธีรภัทร์ ศรีนุช

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๙๓
เด็กชายนราวิชญ์ บำรุงศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๙๔
เด็กชายนิรุต ศรีวัน

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๙๕
เด็กชายพนัส สิงห์เถือน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๙๖
เด็กชายภานุสรณ์ พิจิตร์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๙๗
เด็กชายรพีภัทร สร้อยสีทอง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๙๘
เด็กชายสิทธิโชค เข้มแข็ง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๓๙๙
เด็กชายอรัล แก้วพงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๐๐
เด็กหญิงเกศนภา แปนแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๐๑
เด็กหญิงจันทร์ทิมา สิงห์บุญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๐๒
เด็กหญิงไฉไล สิงห์เถือน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๐๓
เด็กหญิงชาริณี บุญเทศ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๐๔
เด็กหญิงธนิดา พ่วงแพ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กหญิงพิมวิภา กรอบทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กหญิงวริศรา สังสุด

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กหญิงสุกฤตรา คงรอด

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงสุภาวดี นิลสนธิ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กชายจักรี นาสุข

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กชายชนัญชัย ถมทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๑๑
เด็กชายธนกรณ์ ไม้หอม

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๑๒
เด็กชายธนชัย เชือนุ่น

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๑๓
เด็กชายธีรวัฒน์ ยาพรม

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๑๔
เด็กชายปรากฏการณ์

โพธิแก้ว

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๔๑๕
เด็กชายพงศกร ผิวสอาด

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๑๖
เด็กชายภูริภัทร ชันกร

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๑๗
เด็กชายโภควินทร์ รุ่งศิริรัตน์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๑๘
เด็กชายวชิรชัย สายสิน

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๑๙
เด็กชายศรัญ บัญญัติศิลป

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายศุภกร น้อยเอียม

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๒๑
เด็กชายสมรัตน์ คำชัย

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๒๒
เด็กชายสิทธิภพ เงินอยู่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๒๓
เด็กชายอนันตชัย ฤทธิทอง

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๒๔
เด็กชายอภิลักษณ์ ทับทิมศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๒๕
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีไหม

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๒๖
เด็กหญิงชนิสรา มากบุญ

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๒๗
เด็กหญิงฐานสิงห์ อินเสถียร

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๒๘
เด็กหญิงนิตยา กองแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๒๙
เด็กหญิงปุญญิศา สายแวว

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กหญิงภัทรพัตร แปนแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๓๑
เด็กหญิงมณีวรรณ บุญศักดิ

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๓๒
เด็กหญิงลักขณา อินทร์ศักดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๓๓
เด็กหญิงวรรวิษา พวงสงเคราะห์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๓๔
เด็กหญิงศรสวรรค์ ปานพรม

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๓๕
เด็กชายสุทิวัส สิงห์ทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๓๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองเกล็ด

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๓๗
เด็กหญิงจิตรวรรณ สมบุญนา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๓๘
เด็กชายกสิวัฒน์ รัศมี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๓๙
เด็กชายจันธิมาทร ครุฑจันทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายจิณณวัตร แก้วโชติ

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๔๑
เด็กชายวีรภัทร แถมสุข

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๔๒
เด็กชายศรา เจริญพร

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๔๓
เด็กชายอภิรัตน์ มีอ่อน

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๔๔
เด็กหญิงกันยารัตน์ พวงสมบัติ

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๔๕
เด็กหญิงขวัญฤดี ภู่สิงห์

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๔๖
เด็กหญิงจินตนา นิลสนธิ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๔๗
เด็กหญิงสนิตา รักการไทย

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๔๘
เด็กชายก้องภพ วงวิวาห์

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๔๙
เด็กชายคณาธิป ดีประสิทธิ

์

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายจณกร คัดธมารศรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๕๑
เด็กชายจิรภัทร ขุนเพิม

่

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๕๒
เด็กชายวีรภัทร มีเกาะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๕๓
เด็กชายสุทธิรัตน์ รอดเฉลิม

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๕๔
เด็กชายอนุเทพ คุ้มสอาด

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๕๕
เด็กชายอายุวัฒน์ มาสอน

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๕๖
เด็กหญิงกาญจนา สินธุรักษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๕๗
เด็กหญิงสุภัสรา กุลแก้ว

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๕๘
เด็กหญิงอติกานต์ แดงศิริ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๕๙
เด็กชายภัคพล หมีไข่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กหญิงชนิสรา ประดิษฐ์การ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๖๑
เด็กหญิงเนตรอัปสร ขำดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๖๒
เด็กชายภัทรภณ พรมจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๖๓
เด็กชายอดิชาติ ปนสุวรรณ์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๖๔
เด็กหญิงสิรินภา กิตติรังสรรค์

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๖๕
เด็กชายณภัทร ทองถนอม

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๖๖
นายคชล บัวยา

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๖๗
เด็กชายจีรวัฒน์ ชูศรี

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๖๘
เด็กชายภานุมาศ สาแช

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๖๙
เด็กชายธรรมรัตน์ ทับทิมศรี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๗๐
นางสาวณัฐนัย ก้อนจันเทศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๗๑
เด็กหญิงปนัสยา อยู่กลัด

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๗๒
นายชาคริศ คล้ายโต

๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๗๓
นายณภัทร บำรุงผล

๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๗๔
นายศิวกร กิจฤกษ์ไทย

๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๗๕
นางสาววันทนีย์ ภูไทย

๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๗๖
นางสาวยุวเรศ แจ่มดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๗๗
นายปกรณ์ จันฉนวน

๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๗๘
เด็กหญิงจิตรานุช ทองมี

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๗๙
เด็กหญิงปาริชาติ โห้ใจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ใบแวว

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๘๑
เด็กหญิงอชิรญา จารัตน์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๘๒
เด็กชายศิลา ศรีปอม

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๘๓
เด็กหญิงวรรณวิษา พลายสายทอง

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๘๔
เด็กหญิงอภิชยา มฤธากร

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๔๘๕
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แจ่มสอน

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๘๖
เด็กชายณรงค์กร สุขโต

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๘๗
เด็กชายณัฐพล ควรพันธ์

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๘๘
เด็กชายสหัทวัศ จำนงค์ถ้อย

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๘๙
เด็กหญิงแพรวา ณ น่าน

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กหญิงธีชยาภา ทุมรัตน์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๙๑ เด็กหญิงพลอยแพรวา
หมืนแทน

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๙๒
เด็กหญิงปริณดา บำรุงผล

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๙๓
เด็กชายธนโชติ คล้ายปาน

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๙๔
เด็กหญิงภัคจีรา อะมะตะ

๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๙๕
เด็กหญิงพรธิวา จันทร์แดง

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๙๖
เด็กชายรัตนากร นิลสนธิ

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๙๗
เด็กหญิงภูษิตา บัวเพ็ชร์

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๙๘
เด็กชายณภัทร ประดับพรจิรสิน

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๔๙๙
เด็กหญิงบุญญากานต์

อินมัน

่

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กชายภูวเดช ฤทธิเต็ม

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กชายวรพิชญ์ อ่วมทอน

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายรักษ์ชัย ไชยเชษฐ

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กชายรชานนท์ เอียมจันทร์

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กชายสุพจน์ พันธ์สุดร

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงวราพร เอียมจันทร์

่

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายนรินทร์ธรณ์ ไวยวิทย์

๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ โตม่วง

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายจักรพันธ์ อนุยูร

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กชายบริพัตร์ พิมเพ็ชร

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กชายธนชัย สิงห์วี

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๑๑
เด็กชายนนทภัทร อิมสำราญ

่

๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๑๒
เด็กหญิงสุภาพร กลัดเพชร

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๑๓
เด็กชายภัคพล พูลการค้า

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๑๔
เด็กหญิงสุธีธิดา โปร่งเมืองไพร

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๑๕
เด็กชายเจ้าพระยา สัมมาสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๑๖
เด็กหญิงปทมา พิมพานุวัฒน์

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๑๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ เปยมมูล

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๑๘
เด็กชายนฤสรณ์ โพธิทับทิม

์

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๑๙
เด็กหญิงสุธิดา เสือทนงค์

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กหญิงฟาใส บุญปก

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๒๑
เด็กชายอภิวัฒน์ คำดิษฐ

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๒๒
เด็กชายธงชัย สรรพสูป

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๒๓
เด็กชายรตัญู นาคทิม

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๒๔
เด็กหญิงธัญชนก กลินบุญ

่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๒๕
เด็กชายธิติวุฒิ ว่องธัญญการ

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๒๖
เด็กหญิงกชพร สุขเจริญ

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๒๗
เด็กชายธีรโชติ สุขทองดี

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๒๘
เด็กหญิงปภัสรา พุฒจรูญ

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๒๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ม่วงทอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กหญิงศศิวิมล สินใจ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๓๑
เด็กชายพีระ ยมนา

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๓๒
เด็กหญิงสุชาดา กุลสวัสดิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๓๓
เด็กหญิงอภิสรา เอียมสำอางค์

่

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๓๔
เด็กชายกฤษกรณ์ ชัยเมือง

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๓๕
เด็กหญิงวริษฐา เสาเหลียม

่

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๓๖
เด็กหญิงกัลธิมา พรมมายะกุล

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กชายเทพสกุล รอดเนียม

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๓๘
เด็กหญิงอธิญา ศรีดีรุ่งเรือง

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๓๙
เด็กชายรุ่งศิริ นุชตะพงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กชายเจษฎากร นุชสุข

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๔๑
เด็กชายณัฐพงษ์ สีมาก

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๔๒
เด็กชายเพชรธารา พวงสมบัติ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๔๓
เด็กหญิงชนิภา ล่าไหม

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๔๔
เด็กชายยศกร ประสพเนตร์

๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๔๕
เด็กชายอนุเทพ นาหนอง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๔๖
เด็กชายศุภณัฐ เปยมสุข

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๔๗
เด็กหญิงสุชานันท์ ศรีรักรัมย์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๔๘
เด็กชายวชิรชัย จันทร์คง

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๔๙
เด็กหญิงทิพย์ญาดา ชูความดี

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายอรรถพล สงเนย

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๕๑
เด็กชายสายชล อุดมศักดิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๕๒
เด็กชายนนทพัทธ์ สุขภิรมย์

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๕๓
เด็กหญิงปยภรณ์ อุดมศักดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๕๔
เด็กหญิงนันทิพร ดีเอียม

่

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๕๕๕
เด็กหญิงสุทธิดา เคนเต้น

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๕๖
เด็กหญิงชนกนันท์ เสือสนธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๕๗
เด็กชายณัฐวศินท์ บำรุงศรี

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๕๘
เด็กหญิงสร้อยเพชร พวงสมบัติ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๕๙
เด็กชายสิทธิพิชัย หงองาม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงอินทิรา อินต๊ะรัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๖๑
เด็กชายธีรวัฒน์ ประทุมมา

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๖๒
เด็กหญิงณัฐฑิภา เข้มแข็ง

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๖๓
เด็กหญิงแพรวพรรณ เสือสนธิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ทองนอก

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๖๕
เด็กหญิงณิชนันทน์ ศรีรักรัมย์

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๖๖
เด็กชายพีรพัทธ์ ชำนาญรักษา

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๖๗
เด็กชายเจษฎากร เปยมเสถียร

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๖๘
เด็กชายกัณฑ์เอนก ถนอมจิตร

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๖๙
เด็กหญิงภัทรา เพ็ชรนิล

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงประภารัตน์ มีอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๗๑
เด็กชายธนัสชัย ทองม่วง

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๗๒
เด็กหญิงณัฐกันย์ อนุศิษย์

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๗๓
เด็กหญิงศิริภัทร ภาพันธ์

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๗๔
เด็กชายพิทักษ์ อ่อนสิงห์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๗๕
เด็กชายธนากร สอนกร่อม

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กชายธีรเดช ศรีอุไร

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๗๗
เด็กหญิงวาสนา แก้วหร่าย

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๗๘
เด็กหญิงกนิฐา มันสุ่ม

่

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๗๙
เด็กหญิงปณฑารีย์ ศรีสุข

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กชายภานุ ไฉยา

๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๘๑
เด็กชายณัฐพงษ์ คงรอด

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๘๒
เด็กชายรพีภัทร ไกรสรเสนา

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๘๓
เด็กหญิงปยะมาศ แสงวงษา

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๘๔
เด็กชายธนพนธ์ วงศ์วัฒน์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๘๕
เด็กชายนาวี เชือรอด

้

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๘๖
เด็กหญิงพิชญาพร จันทร์ศรีเมือง

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๘๗
เด็กชายกิตติธัช รอดสัมฤทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๘๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ก่อฤกษ์กุล

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๘๙
เด็กหญิงพิจิตรา มูลเดช

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กชายนวพล สีอำ

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๙๑
เด็กหญิงพิไลวรรณ อินทร์ทิพย์

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๙๒
เด็กชายรัชระ โพธิรี

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๙๓
เด็กชายอัศม์เดช สุทธิประภา

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๙๔
เด็กหญิงนิษา สุขญาณกิจ

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๙๕
เด็กหญิงปาลิตา พุทธรัตน์

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๙๖
เด็กหญิงรัศมาพร พรมแตง

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๙๗
เด็กชายชนาภรณ์ ศรีฉำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๙๘
เด็กหญิงสิริกัญญา เติมแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๕๙๙
เด็กชายกอบศักดิ

์

เปยมมูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กหญิงชนัญธิดา ธรรมราช

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กหญิงสุทธิดา แว่นแก้ว

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กหญิงสุธิดา เอกปจชา

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายกิจสุพัฒ มันสุ่ม

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กชายธีรภัทร บัวลา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ฟอนศิริ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายสุรยุทธ นิลสนธิ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กหญิงณัฎฐธิดา จันครุฑ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงภัทรธิดา พวงสมบัติ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กชายนฤเบศร์ ขันธกูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กหญิงมนัสวี รองจะโปะ

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๑๑
เด็กหญิงพัชราพร ภู่สิงห์

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๑๒
เด็กชายนทีกูล เยาวรักษ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๑๓
เด็กหญิงแพรทอง จันทะคูณ

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๑๔
เด็กหญิงพิมมภา วิชัย

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๑๕
เด็กชายอโณทัย ดิษกร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๑๖
เด็กหญิงจุฬานัฌฐ์ สลักคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๑๗
เด็กหญิงจุฬานัฬฐ์ สลักคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๑๘
เด็กชายนรวีร์ เกษร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๑๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ รุ่งกษัตรา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายศุภกิตต์ คำทุม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๒๑
เด็กหญิงกนกวรรณ โตพ่วง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๒๒
เด็กหญิงสอยฤทัย ล้าสุวงษ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๒๓
เด็กชายไกรวิชญ์ ริดเต็ม

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๒๔
เด็กชายภานุพงษ์ ยอดบ่อพลับ

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๖๒๕
เด็กหญิงบัณฑิตา ฉิมสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๒๖
เด็กหญิงศิริวัฒนา ลิมะตระกู

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๒๗
เด็กชายสิทธิพล บัวเทศ

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๒๘
เด็กชายรพีภัทร อินสิงห์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๒๙
เด็กชายพรภวิษย์ ศรีโพธฺ์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กหญิงนพรัตน์ บัวพันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๓๑
เด็กหญิงอภิญญา สร้อยสีทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๓๒
เด็กชายสิทธิพร แปนจันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๓๓
เด็กหญิงวาสนา ธูปบูชา

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๓๔
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

ศรีนิมนวล

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๓๕
เด็กหญิงศุภักษร พรมมา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๓๖
เด็กชายศิริพันธ์ พวงสมบัติ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๓๗
เด็กหญิงพัชราภา เฉิดฉาย

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๓๘
เด็กหญิงแก้วตา อัมพฤกษ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๓๙
เด็กชายธีรพัฒน์ เถือนสุข

่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงจินตานันท์ ชูเจริญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๔๑
เด็กชายเมธา นิลสนธิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๔๒
เด็กชายธีรภัทร ปานอ้น

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๔๓
เด็กหญิงอรญา สังขินทร์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๔๔
เด็กชายกฤษณะ แตงทรัพย์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๔๕
เด็กชายณัฐชัย ปุมหิน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๔๖
เด็กหญิงศิรประภา ฉิมพลีล้อม

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๔๗
เด็กชายพัชรพล หาญบัวคำ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๔๘
เด็กชายณัฐนันทพล บำรุงศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๔๙
เด็กหญิงสุนิสา มันทอง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๕๐
เด็กชายวีรภัทร มีอ่อน

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๕๑
เด็กชายวรวิทย์ พูลสวัสดิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๕๒
เด็กชายธวัชชัย กลินจุ้ย

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กชายชุมพล ภู่พันธ์ุ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๕๔
เด็กชายอำพล อำแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๕๕
เด็กหญิงอมิตตา ทองดีนอก

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๕๖
เด็กชายณภัทร บุญมูล

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๕๗
เด็กชายอรรถพร จิวสุข

๋

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๕๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ สำนองบุตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๕๙
เด็กหญิงพรหมพร บริบูรณ์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงสุวรรณา หลวงกิจจา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๖๑
เด็กชายธนโชติ ชาติบุตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๖๒
เด็กชายปญญวัฒน์ หมืนนราเดช

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๖๓
เด็กชายธนากร คล้ายสุข

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๖๔
เด็กชายพลวัฒน์ รุ่งสว่าง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๖๕
เด็กชายศุภวัฒน์ สังข์สุด

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๖๖
เด็กหญิงปนัดดา วินิจสร

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๖๗
เด็กชายสมชาย จันทร์ตัง

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๖๘
เด็กชายอภิรักษ์ ขวัญเมือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๖๙
เด็กหญิงนลินี สิงห์เถือน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงณัฐธิดา บัวศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๗๑
เด็กชายธีระพล มิงสอน

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๗๒
เด็กหญิงสุพัชรา ผิวอ่อน

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๗๓
เด็กชายรพีภัทร ดีประเสริฐ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๗๔
เด็กชายจรรยวรรธน์ เรืองจุ้ย

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๗๕
เด็กชายณัฐนันท์ ชูคุ้ม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๗๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ชูคุ้ม

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๗๗
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๗๘
เด็กชายอิทธิพล ลิมะตระกูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กชายนันทวัฒน์ สุพันธมาต

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กชายธนะพัฒน์ วงษ์สุวรรณ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๘๑
เด็กชายสุทธิพงษ์ หฤหรมย์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๘๒
เด็กชายจักรพล ศิริสมบูรณ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๘๓
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ประยูรหาญ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๘๔
เด็กชายวัชรพล มันทอง

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๘๕
เด็กชายจิตติพัฒน์ จันทร์สุด

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๘๖
เด็กชายชินณวัฒน์ อรันนา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๘๗
เด็กชายกิตติทัต คงเปลียน

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๘๘
เด็กชายอนุสรณ์ วงษ์ทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๘๙
เด็กหญิงชวิศา คล้ายน้อย

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายเดชา ศรีจีน

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๙๑
เด็กชายสรยุทธ บุญเพ็ชร์

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๙๒
เด็กชายวรรณวุฒิ บุญธรรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๙๓
เด็กชายพิชุตม์ หอมหวล

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๙๔
เด็กหญิงสุวรรณา มีทนง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๖๙๕
เด็กชายณัฐพงษ์ ฟอนศิริ

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๙๖
เด็กหญิงกษิรา บำรุงศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๙๗
เด็กชายนที ทองแท้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๙๘
เด็กชายวิรวัฒน์ วังนันท์

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๖๙๙
เด็กหญิงฐิดาภร ศรลัมภ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๐๐
นายฤทธิเกียรติ โพธิม่วง

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายศุภชัย ทับทัน

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงอารีญา พวงสมบัติ

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงขนิษฐา ดำเนินงาม

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๐๔
นางสาวสิริยากร นิลสนธิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๐๕
นางสาววิภาวรรณ เชยรส

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๐๖
นายบัณฑัต คงถาวร

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๐๗
นางสาวอภิญญา สร้อยสา

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๐๘
นางสาววรางคณา ทับรอด

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๐๙
นางสาวอังสุมา นัยวิรัตน์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๑๐
นายกิตติ สีหมืน

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๑๑
นายบุญพิทักษ์ จันทร์อินทร์

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๑๒
นายพีระพงษ์ ทองอ่อน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๑๓
นายปยะพัตร รักษาเปา

๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๑๔
นายจรัสพงษ์ โพธิเขียว

์

๑๐/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๑๕
นางสาวนำเพชร บุตรีศรี

๐๖/๐๗/๒๕๓๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๑๖
นายประเสริฐ ชัยฤทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๓๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๑๗
นางสาวรังสินี จันทร์สมบัติ

๑๐/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๑๘
นางสาวสุพัตรา อ่อนสา

๒๔/๐๙/๒๕๓๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๑๙
นางอาทิตยา เกิดอยู่กุลชา

๒๙/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๒๐
นางสาวเทียมแข อินทรเกษตร

๑๙/๐๗/๒๕๑๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๕๗๒๑
เด็กชายวีรชิต ชัยศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๒๒
เด็กชายกวินเทพ ชันกร

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๒๓
เด็กชายพงศ์ธาริน ทับทิมศรี

๐๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๒๔
เด็กชายธนาธิป มูลแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๒๕
เด็กชายชานนท์ สัตระ

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๒๖
เด็กชายอธิวัฒน์ ทรัพย์สอาด

๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๒๗
เด็กชายวีระชล คุ้มหมู่

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๒๘
เด็กหญิงมีณฑิตา สุขแจ่ม

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๒๙
เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์ลอย

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร คงกล่อม

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๓๑
เด็กหญิงนันทชาช่า อ่องทิพย์

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๓๒
เด็กหญิงณิชา หาดแก้ว

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๓๓
เด็กหญิงวีณตา ยอดหงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๓๔
เด็กหญิงนิชาภัทร ไล้ทองคำ

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๓๕
เด็กหญิงเบญญา ฟุงสุข

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๓๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ หมีทอง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๓๗
เด็กชายพีรณัฐ ทับทิมศรี

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๓๘
เด็กชายกฤษกมล นุนาถ

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๓๙
เด็กชายพัทดนย์ เพ็ชรากุล

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ พัสสร

๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๔๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ชมนา
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๔๒
เด็กหญิงกฎชกรณ์ ธูปบูชา

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๔๓
เด็กหญิงชลธิชา เชือนุ่น

้

๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กหญิงกนกชนก ล้อมรืน

่

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๔๕
เด็กหญิงจิรัชญา สุขไผ่

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายวชิรวิทย์ เขือนขันต์

่

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๔๗
เด็กชายปภัสกร แก้วแดง

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๔๘
เด็กชายวีรวุฒิ แพลอย

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๔๙
เด็กชายนวพล น้อยเอียม

่

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กชายนรวีร์ ธัญญะผล

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๕๑
เด็กหญิงไพลิน สาดนอก

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๕๒
เด็กหญิงพิชญา แกล้วการไถ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๕๓
เด็กชายวัยวัฒน์ มาลัยพันธ์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๕๔
เด็กหญิงพัชอร ไชยมา

๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๕๕
เด็กหญิงวาราดา บรรเทิงใจ

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๕๖
เด็กชายปธานิน คุณประสาท

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๕๗
เด็กหญิงภัทรนันท์ มันปอม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๕๘
เด็กหญิงนฤมล พุ่มกล่อม

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๕๙
เด็กชายอาวิรุทธิ

์

พรมทอง
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กหญิงปนัดดา บุญตา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๖๑
เด็กหญิงศิริธรน์ สังข์เจริญ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๖๒
เด็กชายวัชรพล กลัดเพ็ชร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๖๓
เด็กหญิงปพิชญา พรมพิทักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๖๔
เด็กหญิงวรัชยา พรหมพิทักษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๗๖๕
นางสาวณริศรา ต่วนชะเอม

๐๕/๐๘/๒๕๓๕

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๖๖
นางวันเพ็ญ

อร่ามวงศ์ไพบูลย์
๐๕/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๖๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เปยมงาม

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๖๘
เด็กชายเดโชชัย น้อยสกุล

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๖๙
เด็กชายพัทธกานต์ มีมุข

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กชายพิพัฒน์ ธรรมสูตร

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๗๑
เด็กชายภาสกร อินทร์จันทร์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๗๒
เด็กชายวงศกร นนท์สุข

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๗๓
เด็กชายวงศกร ประเสริฐครบุรี

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๗๔
เด็กชายสิริวัฒน์ ชมภู

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๗๕
เด็กชายอานนท์ ภู่ระหงษ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๗๖
เด็กชายอานัน ลิตเต็ม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๗๗
เด็กชายธนัตถ์ มากต่าย

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กชายธวัชชัย อินทเกษร

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กชายนพรัตน์ โนนบุตรศรี

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กชายนพรัตน์ อินทร์พรหม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๘๑
เด็กชายพรศักดิ

์

ศรีโสภณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๘๒
เด็กชายศิวัช นุ่มฉำ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๘๓
เด็กชายอติราช ดารุณศิลป

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๘๔
เด็กชายอภิวัฒน์ โพธิทอง

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๘๕
เด็กชายอมรศักดิ

์

เรืองฤทธิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๘๖
เด็กชายเอกรัตน์ คล้ายทอง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กหญิงจีรภาดา ศรีเงิน

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๘๘
เด็กหญิงยุพารัตน์ จันทร์ลอย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๘๙
เด็กหญิงวาณิสา มาลาอุตม์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กหญิงดวงกมล กระแสโท

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๙๑
เด็กหญิงปนัดดา สังข์จุ้ย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๙๒
เด็กหญิงรุ่งอรุณ วินิจสร

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๙๓
เด็กหญิงวริศรา บุญธรรม

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๙๔
เด็กชายณัฐนนท์ สัตระ

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ พรมพิทักษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๙๖
เด็กชายทักษะ ธูปบูชา

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๙๗
เด็กชายปญญา ภูดวงดาษ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๙๘
เด็กชายปติวัตร อินทร

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๗๙๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็ชรแพ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายชาญชัย ยอดหงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กชายชัยณรงค์ แถมสุข

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์เขียว

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กชายนพนันท์ สุขเสมอ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กชายพรประสิทธิ ยอดโหง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กชายภูริภัทร บุญโต

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กชายรพี ชะอ้อน

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงบัว ศรีสร

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๐๘
เด็กหญิงรักศิฎาพร มีมุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กหญิงพันธ์วิรา สีโรจน์

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กหญิงมาริสา แข็งขัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๑๑
เด็กหญิงจามจุรี กรแก้ว

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๑๒
เด็กหญิงวัชรินทร์ โมกสกุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๑๓
เด็กหญิงวัณวรี ทิวามงคล

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๑๔
นายธนชิต อยู่เย็น

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๑๕
นายธเนศ อยู่เย็น

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๑๖
นางสาวสุพรรษา คุ้มหมู่

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๔๖๐/๕๘๑๗
เด็กชายจิรภัทร วัฒนพงษ์

๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๑๘
เด็กชายเรวัฒน์ คำภักดี

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๑๙
เด็กชายธีรภัทร รอดตาด

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กชายสมรักษ์ ฉิมสุข

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๒๑
เด็กชายวรชน ปนงาม

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๒๒
เด็กหญิงจีรนันท์ กุณฑลทอง

๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๒๓
เด็กหญิงภัคศิรา อ่วมทร

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๒๔
เด็กหญิงอัยย์ริษา ปานเมือง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา มากุ้ง

๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๒๖
เด็กหญิงสุชานันท์ พันจบสิงห์

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๒๗
เด็กชายพีรพัฒน์ นิมสกลธ์

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๒๘
เด็กชายวุฒิพงศ์ สุขสังวาลย์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๒๙
เด็กชายตนุภัทร ศรีริซ้อน

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงกาญจนา พิมพ์ชวด

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๓๑
เด็กชายปญญากร วงษ์รักษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๓๒
เด็กชายพรพนม ผดุงกรรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๓๓
เด็กชายนนทกร ผดุงกรรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๓๔
เด็กหญิงกาญจนวดี ชังศักดิ

่ ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๘๓๕
เด็กชายดารากร ยะวาป

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กหญิงนิรมล สืบกลัน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๓๗
เด็กชายวีรภัทร นิมสกลธ์

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๓๘
เด็กชายธรรมธัช พรหมบุตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๓๙
เด็กชายปฏิภาณ ปานพุ่ม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงพรธวัล ศิริพล

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๔๑
นายจักรพงษ์ ดีพิน

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๔๒ เด็กหญิงดวงจันทร์เพชร

จันทร์สร
๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๖๐/๕๘๔๓
เด็กชายจารุวิทย์ หัตถบูรณ์

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๖๐/๕๘๔๔
เด็กหญิงจันทิมา รอดนิล

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๖๐/๕๘๔๕
เด็กชายวุฒิรันดร์ แย้มทิพย์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๔๖๐/๕๘๔๖
เด็กชายสุธินัน อ่อนมลฑา

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๕๘๔๗
เด็กชายวงศธร จันทร์ทิพย์

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๕๘๔๘
เด็กชายธนวิทย์ ชืนชม

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๕๘๔๙
เด็กหญิงณัฐพร พุทธรัตน์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กหญิงนริศร ชืนชม

่

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๕๘๕๑
เด็กชายกฤตพร ทับทวี

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กชายพินันคฑา จริยเจริญกิจ

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๕๘๕๓
เด็กชายชาคริต พิมพา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๔๖๐/๕๘๕๔
เด็กชายพิสิฐ นนเดช

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๕๕
เด็กชายนนทกานฑ์ เย็นเอียม

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๕๖
เด็กชายทรงพล คำแสน

๑๑/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๕๗
เด็กหญิงศิริณธร ว่องธัญญการ

๐๓/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๕๘
เด็กชายสุทธีกานต์ มงคลพันธุ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๕๙
เด็กชายปฏิภาณ ปานสด

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงรสรินทร์ คชรัตน์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๖๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พวงสมบัติ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๖๒
เด็กชายชัยวัฒน์ ปรีนคร

๐๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๖๓
เด็กชายชาญฉัตร จักรใจวงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๖๔
เด็กชายชิตพน สุขเจริญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๖๕
เด็กชายธีระเดช นนเดช

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๖๖
เด็กหญิงปนัสยา เส็งฉนวน

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๖๗
เด็กชายจิรทีปต์ ไล้ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๖๘
เด็กชายธีระศักดิ

์

โคสขึง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๖๙
เด็กชายสรวิชญ์ บวบทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กหญิงกิตติมา ถนอมพงษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๗๑
เด็กหญิงวิสุดา ยิมเมือง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๗๒
เด็กชายอดิศร สารชาติ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๗๓
เด็กชายวชิรวิชญ มีอาญา

๑๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๗๔
เด็กชายธนบัตร จันเทศ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๗๕
เด็กชายเจษฎา พูลปลืม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๗๖
เด็กชายเดชา อินท่าเสา

๒๑/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๔๖๐/๕๘๗๗
เด็กชายศรัญยู มงคล

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๖๐/๕๘๗๘
เด็กหญิงอาทิตยา ทองแม้น

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๖๐/๕๘๗๙
เด็กชายธนากร เนียมใย

๐๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงพันณษา พักน้อย

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กชายพิชาภพ นุกูลภักดี

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๖๐/๕๘๘๒
เด็กชายพีรพัฒน์ นาคแจ้ง

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๖๐/๕๘๘๓
เด็กชายสรวิศ เทียงทองประถม

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๖๐/๕๘๘๔
เด็กชายณัฐพล บุญเกิด

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๖๐/๕๘๘๕
เด็กชายอานนท์ สิงหา

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๖๐/๕๘๘๖
เด็กชายตะวัน จันอินทร์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๔๖๐/๕๘๘๗
เด็กชายประพันธ์ ศรีทองใบ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๘๘
เด็กชายกฤษดา หาญณรงค์

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๘๙
เด็กชายภานุพงษ์ อบพล

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงแพรวา เข็มทอง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๙๑
เด็กหญิงสุชานันท์ บ่อคุ้ม

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๙๒
นายธีระ มิงขวัญ

่

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๙๓
เด็กชายภีมกรณ์ โสภา

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๙๔
เด็กชายวีรวัฒน์ ยอดเกิด

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๙๕
เด็กชายธนพัชร์ ชูพันธ์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๙๖
เด็กหญิงสิรินทรา รักชะนาท

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๙๗
เด็กชายภูกริช ปรีชาภูวนนท์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๙๘
เด็กชายพีรภัทร พิลาภ

๑๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๘๙๙
เด็กชายอนุชิต ด้วงสุวรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงทิวาวรรณ จีนต๊กยี

่

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงสุตาภัทร บ่อคุ้ม

๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๐๒
เด็กชายลัทธพล ธงสันเทียะ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๐๓
เด็กชายวันเฉลิม พงษ์บุบผา

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๐๔
เด็กหญิงวิชิตา จูเทียง

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๙๐๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ ปอมแย้ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๐๖
เด็กหญิงกนกพร แก้วประเสริฐ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๐๗
เด็กหญิงรัตนาพร ศรีบรรเทา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๐๘
เด็กหญิงอรัญญา ปนสกุล

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๐๙
เด็กหญิงศศิประภา ไวว่อง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๑๐
เด็กชายบัญชา สร้อยพลู

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๑๑
เด็กหญิงนพรัตน์ ใบกว้าง

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๑๒
เด็กชายนัฐพล ชมขุนทด

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๑๓
เด็กหญิงกุลธิดา หูกขุดทด

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๑๔
เด็กหญิงนนทกาล ปนทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๑๕
เด็กหญิงศยามล จันทร์ขาว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๑๖
เด็กหญิงสุธิมา บุญวัน

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๑๗
เด็กชายรพีภัทร บุญมี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๑๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ คงเพ็ชรศักดิ

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๑๙
เด็กหญิงสุทธิกมล เพิมทรัพย์

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๒๐
เด็กชายประพันธ์ ยอดพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๒๑
เด็กชายฐิติพันธ์ บุญนัน

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๒๒
เด็กชายจารุเดช ฤทธิเทพ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๒๓
เด็กหญิงอริสา พ่วงกลับ

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๒๔
เด็กชายจิรายุทธ ภิรมยา

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๒๕
นายภานุพงศ์ บุญอำ

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๒๖
เด็กชายนรินทร์ คงเพ็ชรศักดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๒๗
นายอนุชิต จันทรขาว

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๒๘
นางสาวมัลลิกา สำเกตุ

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๒๙
นางสาวศศิธร ขาวผ่อง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๓๐
นางสาววิสสุดา จิดทัพ

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๓๑
นายคุณานนท์ ศรีมณี

๓๑/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๓๒
นายคณิติน ยาวิเศษ

๒๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๓๓
นางสาวสุวภัทร ฤทธิฉำ

์

๑๘/๓/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๓๔
เด็กชายจักรพงษ์ สมหนองโข่ย

๒๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๓๕
เด็กชายเมธานนท์ เกิดขุนทด

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๓๖
เด็กชายชลแดน ชูติลำ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๓๗
เด็กชายจักรินทร์ บอกสันเทียะ

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๓๘
เด็กชายตุลย์เมธี ทองคำ

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ไวยกรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๙๔๐
เด็กชายเปรม ปตตะเน

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๔๑
เด็กชายอานพ กลัดหว่าง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๔๒
เด็กชายหาญกล้า อองไพฑูรย์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๔๓
เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๔๔
เด็กหญิงพิมพิกา อันโน

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๔๕
เด็กหญิงนภเกตน์ หูไธสงค์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๔๖
เด็กหญิงลลิตา จาพร

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๔๗
เด็กหญิงสิรภัทร โพธิพินิจ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๔๘
เด็กชายวีรกุล กล้าหาญ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๔๙
เด็กหญิงสิรินทรา ศรีอ่อน

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๕๐
เด็กชายคฑาวุธ หม้อทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๕๑
เด็กชายจักรภัทร หวัดสูงเนิน

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๕๒
เด็กชายนครินทร์ แสนวงศ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๕๓
เด็กชายพลทัต ชานุช

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๕๔
เด็กหญิงชลธิชา กมขุนทด

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๕๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เหลืองอร่าม

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๕๖
เด็กหญิงโยษิตา ชูติลำ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๕๗
เด็กหญิงสโรชา ทัสวดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๕๘
เด็กหญิงศิริพรรณ ตามบุญ

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๕๙
เด็กหญิงฐิติมา กลมขุนทด

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน วัดโพธิงาม

์

 

นว ๓๔๖๐/๕๙๖๐
เด็กชายปญญา คุ้มตระกูล

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๖๑
เด็กชายธีรภัทร ภูมิเลิศ

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๖๒
เด็กหญิงจิรัฐติกาล สุขคลัน

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๖๓
เด็กหญิงอรินญา คำมุ้ย

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๖๔ เด็กหญิงอภิติญาภรณ์
แซ่ตัง

้

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๖๕
เด็กชายพีรพัฒน์ ขุนหมื่น

่

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๖๖ เด็กหญิงณัตธมนกาลน์
ยอดสิมา

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๖๗
เด็กหญิงธนพร ศรีดำขลิบ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๖๘
เด็กหญิงจารุมน คงกลิน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๖๙
เด็กหญิงสาวินี บัวสุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๗๐
เด็กหญิงนิตยลัภย์ ปนสกุล

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๗๑
เด็กหญิงนภัสสร คุ้มตระกูล

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๔๖๐/๕๙๗๒
เด็กชายกิตตินันท์ สุขนิยม

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๗๓
เด็กชายเดชา เหล่าประชา

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๗๔
เด็กชายทัพพสาร วงษ์ใจ

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๕๙๗๕
เด็กชายรพีภัทร ภูติรักษ์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๗๖
เด็กชายศุภสันหฺ์ โพธิพระรส

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๗๗
เด็กชายหัธชัย วิณารัตน์

๑๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๗๘
เด็กหญิงทิพรัตน์ ดีพิจารย์

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๗๙
เด็กหญิงปาริฉัตร อินทะนา

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๘๐
เด็กหญิงวราภรณ์ เด่นดวง

๐๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๘๑
เด็กชายรัฐพล พูลเผ่า

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๘๒
เด็กชายธนากร พงษ์พัฒ

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๘๓
เด็กชายรัตนพล อินทร์พร

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๘๔
เด็กหญิงลักขณา เทพวัลย์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๘๕
เด็กชายศุภชัย โสภณ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๘๖
เด็กชายรัฐภูมิ ธรรมจำเนียร

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๘๗
เด็กชายณัฐพงศ์ หมู่แก้ว

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๘๘
เด็กชายธนากร มานพ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๘๙
เด็กหญิงณิชา มุมขุนทด

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๙๐
เด็กหญิงนันทิพร จันทร์ประทักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๙๑
เด็กชายพลพสิศฐ์ ด้วงแสง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๙๒
เด็กหญิงเกตุแก้ว ปองปอม

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๙๓
เด็กชายแสงเพชร พรมโคต

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๙๔
เด็กหญิงปยะมาส ติยะสันต์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๙๕
เด็กหญิงอาทิตยา อินตาโสภี

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๙๖
เด็กชายณัฐพงศ์

ประสาทเขตรการณ์ ๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๙๗
เด็กหญิงศรัญญา ปานบุญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๙๘
เด็กหญิงพัดชรีย์ พิลึก

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๕๙๙๙
เด็กหญิงปาริตา นิลเนตร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๖๐๐๐
เด็กหญิงกนกอร ขำสมอ

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๖๐๐๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ สายรอด

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๖๐๐๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ศรีสุข

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๖๐๐๓
เด็กชายอภิชัย ขันธะรักษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๖๐๐๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ขำหนองเต่า

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๖๐๐๕
เด็กหญิงณิชารีย์ แซ่หลิว

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๖๐๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วสิงหา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงสีเสียด วัดดงสีเสียด  

นว ๓๔๖๐/๖๐๐๗
เด็กชายอนุพงษ์ พิลึก

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พิลึก

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๐๙
เด็กชายกิตติธัช สิทธิพรหม

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๐๑๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เทียนชัย

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๑๑
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ อินทรกำแหง

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๑๒
เด็กหญิงวาธิตา นาหอคำ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๑๓
เด็กหญิงวิชญาดา โพธิศรี

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๑๔
เด็กหญิงวรัญญา รัตนา

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๑๕
เด็กหญิงอภิญญา แถมพยัคฆ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๑๖
เด็กชายเดชาศุภกิจ ชมภู

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๑๗
เด็กหญิงสุพรรณษา หมอแจ่ม

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๑๘
เด็กชายอัครชัย ยอดสำเภา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๑๙
เด็กชายชัยวัฒน์ พรมอุทัย

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๒๐
เด็กหญิงภัทรสุดา อินตา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๒๑
เด็กหญิงสาวิตรี วงกลม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๒๒
เด็กหญิงวรรณณิษา นาหอคำ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๒๓
เด็กหญิงวิจิตตรา สมัครกสิกรรม

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๒๔
เด็กชายณัฐกร สอนสังข์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๒๕
เด็กชายณัฐชานนท์ มีทองคำ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๒๖
เด็กชายธีรภัทร สังข์แย้ม

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๒๗
เด็กชายณัฐพล เถือนวงษ์

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๒๘
เด็กหญิงเชอรี

่

ธนะกิจศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๒๙
เด็กชายพงษ์พัฒน์ ชัยชนะ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๓๐
เด็กชายกิตติพงษ์ โถลายทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๓๑
เด็กชายภาณุวัฒน์ อุดทา

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๓๒
เด็กชายมงคล มะนาวทอง

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๓๓
เด็กหญิงสุวรรณรี อุราเอียม

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๓๔
เด็กชายสะอาด เกิดทวี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๓๕
เด็กหญิงจิราพร ชมภูราช

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๓๖
เด็กชายทรงกลด กิงสกล

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๓๗
เด็กชายภัทรบดินทร์ จันทานุสรณ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๓๘
เด็กหญิงอชิรญา แรงกสิกร

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๓๙
เด็กหญิงสุพรรษา ทองดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๔๐
เด็กหญิงสุภาวดี ศิริพุฒิ

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๔๑
เด็กชายวรวุฒิ ฉำบริบูรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๔๒
เด็กชายพงษ์พันธ์ สังมา

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๔๓
เด็กชายธนาจีรวัฒน์ รักธัญกรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๔๔
เด็กชายขจรศักดิ

์

ชนะสงคราม
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๐๔๕
เด็กชายอนาวิน แถมพยัคฆ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๔๖
เด็กชายวรินทร์ ดินตะชาติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๔๗
นายชุมพล ธรรมชัย

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๔๘
เด็กหญิงเพชรลัดดา สังยา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ วัดดอนโม่  

นว ๓๔๖๐/๖๐๔๙
เด็กชายอดิศร เกษาพร

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทราราษฎร์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๕๐
เด็กหญิงนำหยก เกิดเมฆ

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทราราษฎร์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๕๑
เด็กชายประกาศิต ใบแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทราราษฎร์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๕๒
เด็กหญิงภัสสร เอียมวรรณ

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทราราษฎร์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๕๓
เด็กหญิงมุกมณี ประวาน

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจันทราราษฎร์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๕๔
เด็กชายพรพิพัฒน์ แจ้งผล

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนจันทราราษฎร์

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 

นว ๓๔๖๐/๖๐๕๕
เด็กหญิงปราณปรียา ทองสุพรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจันทราราษฎร์

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 

นว ๓๔๖๐/๖๐๕๖
เด็กหญิงสุธิดา ศิลาลักษณ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทราราษฎร์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๕๗
เด็กหญิงอรัญญา สีโห่

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจันทราราษฎร์

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 

นว ๓๔๖๐/๖๐๕๘
เด็กชายโอภาส เกษแก้ว

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทราราษฎร์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๕๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ทองสุพรรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทราราษฎร์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๖๐
เด็กชายสรชัช เกษาพร

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทราราษฎร์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๖๑
เด็กหญิงลลนา ทองสุพรรณ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจันทราราษฎร์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๖๒
เด็กชายธีรพัฒน์ เทศธรรม

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจันทราราษฎร์
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๖๓
เด็กชายพนัชกร สะกุณี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๖๔
เด็กชายณัฐชัย บางแค

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๖๕
เด็กชายวชิรวิทย์ บัวบกหวาน

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 

นว ๓๔๖๐/๖๐๖๖
เด็กชายนพดล พูลเขตนคร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๖๗
เด็กชายสุวรรณภูมิ พันธ์มาก

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๖๘
เด็กชายณัฐพล พรมดม

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๖๙
เด็กชายภานุภัทร สายพยุง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๗๐
เด็กชายนำชัย ชัยฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 

นว ๓๔๖๐/๖๐๗๑
เด็กชายณัฐภูมิ บุญประเสริฐ

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๗๒
เด็กหญิงณภัทร ปนนาค

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๗๓
เด็กหญิงธัญชนก สร้อยสน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๗๔
เด็กหญิงปาริชาต พูลเขตนคร

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๗๕
เด็กหญิงธันย์ชนก โชติพรหม

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๗๖
เด็กหญิงปรีชญา อัคราช

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๗๗
เด็กหญิงศศิภา รุ่งเปา

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนจังหัน

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 

นว ๓๔๖๐/๖๐๗๘
เด็กหญิงอัจฉรา ยมนา

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๗๙
เด็กชายพลวัต ดีพิจารณ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๐๘๐
เด็กชายวีรภาพ ชัยฤทธิ

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๘๑
เด็กชายวัชรพล ทิศคงทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๘๒
เด็กชายสราวุธ กระดังงา

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๘๓
เด็กชายศุภกร ลาโก

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๘๔
เด็กชายธนกร สืบสำราญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๘๕
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญสม

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๘๖
เด็กชายสมรักษ์ นานำเชียว

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๘๗
เด็กชายขจรศักดิ

์

ฤทธิศิริ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๘๘
เด็กชายชยากร สุคันทะชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๘๙
เด็กชายจักรเพชร นิลสนธิ

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คุ้มคอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๙๑
เด็กชายอภิวิชญ์ เจริญศรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๙๒
เด็กชายพัชรพล จันประไพ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๙๓
เด็กหญิงณัฐพร ไกรวรรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๙๔
เด็กหญิงรุจิรา พูลสาริกิจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๙๕
เด็กหญิงวรัทยา สุพร

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๙๖
เด็กหญิงวรนิต พัฒน์ศิริ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๙๗
เด็กหญิงอิศริญาพร อินดอนกลอย

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๙๘
เด็กหญิงพัชราภา เพิมกสิกร

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๐๙๙
เด็กหญิงศิริรัตน์ พรมมิ

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๐๐
เด็กหญิงอักษราภัค จันทรัง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๐๑
เด็กหญิงจีรนันท์ แก้วกัณหา

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๐๒
เด็กชายกมลภพ พัดศิริ

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๐๓
เด็กชายพันธ์วิรา สะกุณี

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๐๔
เด็กหญิงกิตติกา เอียมน้อย

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๐๕
เด็กชายกิตติชัย บอนงาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๐๖
เด็กชายนภัสกรณ์ โดรณ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๐๗
เด็กชายวริญ โฉมอัมฤทธิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๐๘
เด็กหญิงวิไล เสมอภาพ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๐๙
เด็กหญิงปพิชญา พรมเดือ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๑๐
เด็กหญิงกมลชนก ฉุนฉำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๑๑
เด็กหญิงมาริสา แสนแก้ว

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๑๒
เด็กหญิงรัตนาวดี มะโนรมย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๑๓
เด็กหญิงเพชรนำพร จักรแก้ว

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๑๔
เด็กหญิงวลีพรรณ อำหล่อ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๑๑๕
เด็กหญิงสุนิศา ชัยสินฟา

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๑๖
เด็กหญิงชลลดา มีมุข

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๑๗
เด็กหญิงวนิศรา พึงนา

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๑๘
เด็กชายธนภัทร ยางนุ่ม

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๑๙
เด็กชายพบธรรม ศักดา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๒๐
เด็กชายเดโชพล สีมูลไทย

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๒๑
เด็กชายชัยชาญ ศรีเพ็ชร์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๒๒
เด็กชายธีรพล อินทร์ผู้

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๒๓
เด็กชายอัครวัตร ราชเขียว

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๒๔
เด็กชายทิพากร ลงทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๒๕
เด็กหญิงอริสสา ชำนิเขตการณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๒๖
เด็กหญิงจิราพัชร ทราจารวัตร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๒๗
เด็กหญิงอรวรรณ จันทเภา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๒๘
เด็กหญิงชลลดา กัณพล

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๒๙
เด็กหญิงมุธิตา นครอินทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๓๐
เด็กหญิงนำฝน กสิกรรม

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๓๑
เด็กชายภราดร แก้วแดง

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๓๒
นายเกียรติศักดิ

์

พันธ์มาก
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๓๓
เด็กชายณัฐพงษ์ ธูปเงิน

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๓๔
นายณัฐกิตติ จันเทพา

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๓๕
เด็กชายสุภนัย บวงขุนทด

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๓๖
เด็กชายจิระโชติ นพพิบูลย์

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๓๗
เด็กชายธีระพัฒน์ พิเชฏฐ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๓๘
เด็กชายวุฒิชัย พรหมชาติ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๓๙
เด็กชายธวัชชัย แผ่วไธสง

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๔๐
เด็กชายพีระพัฒน์ เนียมหอม

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๔๑
เด็กชายเบญจพล คุ้มคอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๔๒
เด็กชายวุฒินันท์ ยะมก

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๔๓
เด็กชายอิธิพล สายพยุง

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๔๔
เด็กชายมานิตย์ พูลสาริกิจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๔๕
เด็กหญิงวิชุดา ดีไว

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๔๖
เด็กหญิงสุภาพร ศิริมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๔๗
เด็กหญิงวีร์สุดา พิเชฏฐ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๔๘
เด็กหญิงสุกัลยา สังข์สุข

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๔๙
เด็กหญิงอภิชญา มหาสุวรรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านดอนจังหัน
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๑๕๐
เด็กหญิงศิริภาคิณ ขันทับทิม

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสังฆวิถี

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 

นว ๓๔๖๐/๖๑๕๑
เด็กหญิงชนากานต์ สุริทัย

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๕๒
เด็กหญิงพรชนก มินทะมร

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๕๓
เด็กหญิงมณีประภา เพ็ชรดี

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๕๔
เด็กหญิงโชษิตา คะเชนทร์ภักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสังฆวิถี

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 

นว ๓๔๖๐/๖๑๕๕
เด็กหญิงธิติกานตร์ สาจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๕๖
เด็กหญิงปยะมล ตัณฑภาค

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๕๗
เด็กชายฐิพัชร์ กัปปยะ

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๕๘
เด็กหญิงอลิสา บังคัล

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๕๙
เด็กหญิงหฤทัย สายสวรรค์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๖๐
เด็กหญิงสุภัตรา อินทรวงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๖๑
เด็กหญิงชลธิชา ปูดวงรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๖๒
เด็กหญิงธันย์ชนก เสือสุข

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองไร่

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
 

นว ๓๔๖๐/๖๑๖๓
เด็กหญิงธนิษชา นราเลิศ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๖๔
เด็กหญิงนภัสสร อินทจร

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๖๕
เด็กหญิงสุภาพร ครูบรรณ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๖๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวผัน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๖๗
เด็กชายถิรวุฒิ รักธัญกรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๖๘
เด็กชายธีรวัฒน์ หวานใจ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๖๙
เด็กชายธนันธร ชำนิเขตการณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๗๐
เด็กหญิงธนัชภรณ์ ขวัญมาก

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๗๑
เด็กชายธนวัฒน์ คงกล้า

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๗๒
เด็กหญิงนิราภร ดิษฐธรรม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๗๓ เด็กหญิงประภาวรินทร์
ผาดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๗๔
เด็กชายภาคภูมิ

พระสิทธิเขตกรรณ์ ๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๗๕
เด็กชายศุกร์พระกิจ สร้อยมะลิ

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๗๖
เด็กชายวิษณุ นกทะนงค์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๗๗
เด็กหญิงทิพรัตน์ จันทะสุข

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๗๘
เด็กชายยุทธการ สิทธิไกร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๗๙
เด็กชายธีรเดช โอภาสพจนา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองไร่
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๔๖๐/๖๑๘๐
เด็กชายณฐกร วิเศษศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๘๑
เด็กชายธนพัฒน์ สีน้อย

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๘๒
เด็กชายธนพล อภัยภักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๘๓
เด็กชายธนภัทร ทรัพย์ขำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๘๔
เด็กชายธิติวุฒิ บางเอียม

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๑๘๕
เด็กชายบัณฑิต เขียวกาย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๘๖
เด็กชายวสุรัตน์ หิริโอ

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๘๗
เด็กชายสรวิชญ์ มีขำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๘๘
เด็กหญิงเกศริน หมันกสิกรณ์

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๘๙
เด็กหญิงณัฎฐณิชา คงเพ็ชรศักดิ

์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๙๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองดีวิเศษ

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๙๑
เด็กหญิงนภาวรรณ กระจ่างแจ้ง

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๙๒
เด็กหญิงปริดา พรมศักดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๙๓
เด็กหญิงวรวลัญช์ แปนสุข

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๙๔
เด็กหญิงวีณา เสือเงิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๙๕
เด็กหญิงสาธิดา บุญวันต์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๙๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมบูรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๙๗
เด็กหญิงอัญชลี หวังมีสุข

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๙๘
เด็กหญิงเอือมฟา

้

เจียะเง้อว

๊

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๑๙๙
เด็กหญิงอรุณี ชังหลก

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๐๐
เด็กชายเอก จัดสาริกิจ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๐๑
เด็กชายสันดุษิต กัลยา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๐๒
เด็กหญิงเนตรนภา ทัพไทย

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๐๓
เด็กชายทรงวุฒิ ติลาโส

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๐๔
เด็กชายณัฐวัฒน์ ดำสอาด

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๐๕
เด็กชายปยพัทธ์ นุ่มสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๐๖
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

บุญลักษณ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิภักดิ

์ ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๐๘
เด็กหญิงแพรวตา สมพงษ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๐๙
เด็กหญิงพัณณิตา ทิพย์เครือ

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๑๐
เด็กชายชิดชัย บุญสิงห์

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๑๑
เด็กชายนฤกานต์ ทิพตัน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๑๒
เด็กหญิงวราภรณ์ วิสภักดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๑๓
เด็กหญิงฐิตาพร อิมขำ

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๑๔
เด็กชายณัฐพงษ์ หงษ์ดำเนิน

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๑๕
เด็กหญิงกิตติพร คำสาหะ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๔๖๐/๖๒๑๖
เด็กชายนราวิชญ์ เคลือม่วง

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๑๗
เด็กชายกรณ์ดนัย ศรีกลัด

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๑๘
เด็กชายรัชต ชะนะสาร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๑๙
เด็กชายปติ ขันขาว

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๒๒๐
เด็กชายก้องเกียรติ ชืนหะทัย

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๒๑
เด็กชายศิวัฒน์ บุษกร

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๒๒
เด็กหญิงกฤตยา แสงเอียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๒๓
เด็กหญิงวรัญญา อินทะเรืองศร

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๒๔
เด็กหญิงอรอุมา พรมอุทัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๒๕
เด็กหญิงนงนุช เฉกแสงทอง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๒๖
เด็กหญิงกันติชา มาลัยมาตย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๒๗
เด็กหญิงจีรนันท์ เรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๒๘
เด็กชายวัชระ เนียรพาล

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๒๙
เด็กชายกิตติชัย เชิญขวัญ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๓๐
เด็กชายพัชทระ จำนงค์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๓๑
เด็กชายเจษฎากรณ์ นกทะนงค์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๓๒
เด็กชายนนท์การณ์ รุจิเทศ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๓๓
เด็กหญิงวรรณวิภา พงชะอุ่ม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๓๔
เด็กหญิงพัชราภา อัศจรรย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๓๕
เด็กหญิงการต์ธิดา แก้วดวงผาง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๓๖
เด็กหญิงบุศยาลักษณ์

ฉุยฉาย
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๓๗
เด็กหญิงกนกพร มาสิงห์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๓๘
เด็กหญิงจีรนันท์ อัศจรรย์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๓๙
เด็กหญิงนรกมล ภู่ย้อย

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๔๐
เด็กชายสิทธิชัย ภู่พุ่ม

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๔๑
เด็กชายธีรเดช ทองสุพรรณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๔๒
เด็กหญิงสุพรรษา จำปางาม

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๔๓
เด็กหญิงนิตยา ดีเอียม

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๔๔
เด็กชายสมเกียรติ ดีเหมือน

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๔๕
เด็กหญิงรจนา พุ่มเกต

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๔๖
เด็กชายอมรเทพ บูรภาพ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๔๗
เด็กหญิงปวันรัตน์ รอดชีวะ

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๔๘
เด็กหญิงสุรินทิพย์ ศิริบรรณ

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๔๙
เด็กหญิงจีรพร บุญน้อย

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๕๐
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วเกตุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๕๑
เด็กหญิงสิราวรรณ การะเกด

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๕๒
เด็กชายอนุชา ลากุล

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๕๓
เด็กชายอภิวัฒน์ ขวัญเพ็ง

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๕๔
เด็กชายอภิรักษ์ เหมือนดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๒๕๕
เด็กชายธิชานนทร์ รอดชีวะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๕๖
เด็กหญิงอรวรรณ เกษาพร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๕๗
เด็กชายธนากร เอกสินธ์ุ

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๕๘
เด็กหญิงนันทิชา นันทะนะ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๕๙
เด็กหญิงวนิดา ใหมทอง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๖๐
เด็กหญิงสุชาดา วันธงชัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๖๑
เด็กหญิงอรอุมา ทองอยู่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๖๒ เด็กชายอรรถศณากรณ์
เจริญธัญกรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๖๓
เด็กหญิงพิชญาภา พุ่มทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๖๔
เด็กหญิงรมิตา เชือนุ่น

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๖๕
เด็กหญิงสุภัสสรา อภัยภักดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๖๖
เด็กหญิงทิพย์วรรณ มณีโชติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๖๗
เด็กหญิงภกาวรรณ มณีโชติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๖๘
เด็กหญิงกนกอร คำแถง

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๖๙
เด็กหญิงชลธิชา เกณเกษกรณ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๗๐
เด็กชายชยุต หมืนจบ

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๗๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ แตงร่ม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๗๒
เด็กชายศุภกร เรืองวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๗๓
เด็กชายพีรพัฒน์ ดีเหมือน

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๗๔
เด็กชายธนภัทร ไสยเสริฐ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๗๕
เด็กชายอนาวิน อุ่นเรือน

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๗๖
เด็กหญิงรพิชยา เอกระ

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๗๗
เด็กหญิงรวินันท์ สิทธิไกร

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๗๘
เด็กชายพิสิทธิ

์

หอมหวล
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๗๙
เด็กชายจักรี ถิระการ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๘๐
เด็กหญิงธันยพร สุดโสม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๘๑
เด็กหญิงไหมแก้ว ชนะสงคราม

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๘๒
เด็กชายจีระศักดิ

์

ฤทธิเดช

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๘๓
เด็กชายสิรธีร์ ตาบสันเทียะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๘๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ วิเศษเขตร์การณ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๘๕
เด็กหญิงวาสิตา วาติบุญเรือง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๘๖
เด็กหญิงอณัฐวาสา เมณฑ์กูล

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๘๗
เด็กชายทวีศักดิ

์

ยอดปน
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๘๘
เด็กชายกวีวุฒิ เกษมณี

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๘๙
เด็กหญิงฉัตรพร พรมชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๒๙๐
เด็กชายทฤษฎี ศรลัมภ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๙๑
เด็กหญิงมนัสชนก กล้าถินภู

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๙๒
เด็กชายเรวัฒน์ พงษ์พรต

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๙๓
เด็กชายอภิรักษ์ ภู่พุ่ม

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๙๔
เด็กชายสหกรณ์ จันทพาช

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๙๕
เด็กหญิงสุวรรณา หงษ์ดำเนิน

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๙๖
เด็กหญิงปภัสรา มินทมอน

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๙๗
เด็กหญิงวรรณวิษา หมู่พยัคฆ์

๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๙๘
เด็กหญิงจิรภัทร ปนทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๒๙๙
เด็กชายสิริภูมิ รอดยีหก

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๐๐
เด็กชายชราธร เทียมจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๐๑
เด็กชายณัฐภัทร บุญตา

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๐๒
เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์กระจ่าง

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๐๓
เด็กหญิงภาสินี มวลประเสริฐ

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๐๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ ไพรสิงห์

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๐๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปนประยูร

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๐๖
เด็กชายศาสตรา กมุทชาติ

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๐๗
เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญมี

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๐๘
เด็กหญิงกาญจนา คำสัตย์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๐๙
เด็กหญิงพิรุณธิดา อัมเรศ

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๑๐
เด็กหญิงภัทราพร พยัคฆวิเชียร

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๑๑
เด็กชายศิวะ เจริญรส

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๑๒
เด็กหญิงชนาธินาถ พิลึก

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๑๓
เด็กชายญาณพัฒน์ อภัยภักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๑๔
เด็กหญิงปญญาพร ชลาสินธุ์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๑๕
เด็กหญิงสุนิสา ประจงสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๑๖
เด็กหญิงชลธิชา ชาญถินดง

่

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๑๗
เด็กหญิงณัฐณิชา จันผ่อง

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๑๘
เด็กหญิงมานิดา จุลมุสิ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๑๙
เด็กหญิงปริยานุช เสือคำราม

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๒๐
เด็กหญิงอภิญญา จุลทะศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๒๑
เด็กชายจิรายุ บุญส่ง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๒๒
เด็กหญิงสิริกร เคลือม่วง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๒๓
เด็กชายศิลายุ ทัดเสือ

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๒๔
เด็กชายมังกร อยู่เกษม

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๓๒๕
เด็กชายภัทรกฤต พิลึก

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๒๖
เด็กชายโชคชัย ศรีเจริญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๒๗
เด็กหญิงภัทรธิดา ทองมูล

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๒๘
เด็กหญิงภัทรวดี ผกามาลย์

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๒๙
เด็กหญิงพิมพ์พิศา เดชพล

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๓๐
เด็กหญิงจริยาภรณ์ นรสิงห์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๓๑
เด็กหญิงขวัญจิรา อ้นขำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๓๒
เด็กชายอภิชาติ สุขประเสริฐ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๓๓
เด็กชายธนกร วิริยวรา

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๓๔
เด็กหญิงเบญญาภา โพธิดาษ

์

๐๒/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๓๕
เด็กหญิงธัญวรรณ เจียมจตุรงค์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๓๖
เด็กชายศุภกฤต นุสสะ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๓๗
เด็กหญิงพชรพร สุขศรี

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๓๘
เด็กหญิงมลฤดี ขุนอภัย

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๓๙
เด็กหญิงฐิยดา มูลจันทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๔๐
เด็กหญิงวิชญาดา สุขกรม

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๔๑
เด็กหญิงสุพิชญา สงัด

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๔๒
เด็กหญิงพีรดา พิมพ์ขันธ์

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๔๓
เด็กหญิงทักษิณา อินทสระ

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๔๔
เด็กหญิงฉมามาศ วรรณสูตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๔๕
เด็กหญิงปารณัฐ ปดภัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๔๖
เด็กหญิงพุธิตา แจ้งเจน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๔๗
เด็กชายวิชัย ธงศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๔๘
เด็กชายคณาธิป วงศ์พานิช

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๔๙
เด็กชายวีรภัทร ไชยพิเดช

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๕๐
เด็กหญิงศศิภา แสงสว่าง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๕๑
เด็กหญิงปนัดดา มังคะฮาด

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๕๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ ลือชาญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๕๓
เด็กชายธราดล เสนา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๕๔
เด็กหญิงพิชามญชุ์ กล้ากสิกิจ

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๕๕
เด็กชายธีรเดช เวชกรณ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๕๖
เด็กหญิงณัฐพัชร์ กนกไชย

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๕๗
เด็กหญิงณัฐภรณ์ กนกไชย

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๕๘
เด็กหญิงนงลักษณ์ ทิพย์รักษ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๕๙
เด็กชายศิรวัตร หวังขาว

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๓๖๐
เด็กหญิงณิชารีย์ สังข์ทอง

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๖๑
เด็กหญิงสายสวรรค์ ศรีนรงค์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๖๒
เด็กหญิงวรัญพร สุดโสม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๖๓
เด็กชายวรรณชัย พุดกลัด

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๖๔
เด็กหญิงกันติชา รักประสงค์

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๖๕
เด็กชายชลสิทธิ

์

หอมกลิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๖๖
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ นันทะโชติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๖๗
เด็กหญิงณัฐริกา ใบวิวัฒนา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๖๘
เด็กชายพรภวิษย์ หงษ์ทอง

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๖๙
เด็กหญิงมินทร์ทิตา นาก้อนทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๗๐
เด็กชายชินวัตร ขอนบกลาง

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๗๑ เด็กชายพัชรษฎาธรณ์
พุ่มทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๗๒
เด็กหญิงเยาวพักตร์ สุขจันทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๗๓
เด็กชายพีระ จันเหว่า

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๗๔
เด็กหญิงญาดา เก่งถินเถือน

่ ่

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๗๕
เด็กหญิงนภัสร นุ่มวาที

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๗๖
เด็กหญิงพิมพิกา หมกทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๗๗
เด็กหญิงณิชานันท์ ประมูลทรัพย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๗๘
เด็กหญิงณิชกานต์ แซ่ลี

้

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๗๙
เด็กชายเทิดศักดิ

์

คันทะวัง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๘๐
เด็กชายจิรวัฒน์ พัสสาริกรณ์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๘๑
เด็กชายธนาคิม สร้อยฟา

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๘๒
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แก้วแกมทอง

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๘๓
เด็กชายเจษฎา ทะวีเขตรกิจ

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๘๔
เด็กชายชยพล เอียมสอาด

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๘๕
เด็กหญิงกาญจนา นำดอกไม้

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๘๖
เด็กชายพงษ์นรินทร์ แสนศักดา

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๘๗
เด็กหญิงอรุโนทัย เชือวงษ์

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๘๘
เด็กชายสันต์ชัย แสงแมงทับ

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๘๙
เด็กหญิงญาณิศา หมันเขตกิจ

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๙๐
เด็กชายกิตติ มู่กลึง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๙๑
เด็กหญิงชาลิสา รักกะพันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๙๒
เด็กหญิงณัฏฐจีรา พุ่มขจรภาณุโชค

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๙๓
เด็กหญิงเขมจิรา ช่างเขียน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๙๔
เด็กชายไกรวุฒิ ทองเลียม

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๓๙๕
เด็กหญิงทิฆัมพร ขำสมอ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๙๖
เด็กหญิงชญานี แจ้งสันต์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๙๗
เด็กหญิงชนิดาภา ศรีสอาด

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๙๘
เด็กชายณัฐกานต์ สุขแช่ม

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๓๙๙
เด็กชายชยามร ชินตะขบ

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๐๐
เด็กหญิงชลดา ปาโมกข์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๐๑
เด็กหญิงเพียงขวัญ หิริโอ

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๐๒
เด็กชายอัครศักดิ

์

กมลกรศิริ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๐๓
เด็กหญิงอุษามณี อินเดช

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๐๔
เด็กหญิงชนาภา ทุมฉิมพลี

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๐๕
เด็กชายณัฐกร รอดประเสริฐ

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๐๖
เด็กหญิงอชิรญา เหล่ารอด

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๐๗
เด็กหญิงอัจฉรา ปานดวง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๐๘
เด็กหญิงอรชา ขันกสิกรรม

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๐๙
เด็กชายอัมรินทร์ จันดาแก้ว

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๑๐
เด็กชายเดชานนท์ พุ่มขจร

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๑๑
เด็กชายฐิติกร การะเกตุ

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๑๒
เด็กหญิงอลิชา ธวัชติง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๑๓
เด็กหญิงนลัทพร วงใหญ่

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๑๔
เด็กหญิงสุกัญญา คลองเคียน

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๑๕
เด็กชายวิทวัส ศรีหาโครต

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๑๖
เด็กหญิงเกศแก้ว พรายอินทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๑๗
เด็กชายธัชกร สุวัฒนวรกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๑๘
เด็กหญิงสุทธิพร โรห์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๔๑๙
เด็กหญิงพรฤดี ลุงใส

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๒๐
เด็กชายกันตพงศ์ แก้วแดง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๒๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แจ้งสว่าง
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๒๒
เด็กชายชัยยาเชษฐ์ ฮวดอำไพ

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๒๓
เด็กชายปณณวัฒน์ จุ้ยกง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๒๔
เด็กชายมนัญชัย บุญเนตร

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๒๕
เด็กชายศุภชัย พูลสมบัติ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๒๖
เด็กชายศุวพัชร ปรายกระโทก

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๒๗
เด็กชายอริญชัย วงษ์ดรมา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๒๘
เด็กหญิงกวิสรา จันทเภา

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๒๙
เด็กหญิงจุฑารัตณ์ เรือศรีจันทร์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๔๓๐
เด็กหญิงชมพูนิกข์ พูลอนันต์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๓๑
เด็กหญิงนันทกานต์ นิยม

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๓๒
เด็กหญิงบุณยานุช แก้วกาญจน์

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๓๓
เด็กหญิงวิภามล กาญจนวิจิตร

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๓๔
เด็กหญิงอารียา วงค์อักษร

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๓๕
เด็กชายณัฐพงษ์ แย้มงาม

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๓๖
เด็กชายณัฐพร คงทน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๓๗
เด็กชายธีรเดช รักประสงค์

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๓๘
เด็กชายนิรวิทธ์ โมกขศักดิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๓๙
เด็กชายภูริทัต แก้วมรกต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๔๐
เด็กชายวัชรพงศ์ วีระทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๔๑
เด็กชายวีรพล พิลึก

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๔๒
เด็กชายวีรพัฒน์ สังขภิญโญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๔๓
เด็กชายสรนันท์ สวนแจ้ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๔๔
เด็กหญิงกัญญวรา นาคพันธ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๔๕
เด็กหญิงเกวลิน รอดวิหค

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๔๖
เด็กหญิงจีรนันท์ มันสุ่ม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๔๗
เด็กหญิงญาณิศา จอมทรักษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๔๘
เด็กหญิงนัชชา พูลเขตรการ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๔๙
เด็กหญิงปวีณ์สุดา หุ่นสุวรรณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๕๐
เด็กหญิงปาริชาติ อินทนา

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๕๑
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ดำนิล

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๕๒
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ แก้วประสงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๕๓
เด็กหญิงลิลดา จำปาศิริ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๕๔
เด็กหญิงศศิธร สุขแจ่ม

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๕๕
เด็กหญิงศิริวรรณ กมุทชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๕๖
เด็กหญิงสุชาดา แก้ววงษา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๕๗
เด็กหญิงสุนิสา พิลึก

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๕๘
เด็กชายธันวา พลอยพันธ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๕๙
เด็กชายปฏิพัทธ์ ทาเสน

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ มิงเมือง

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๖๑
เด็กชายวรพรต เมตตา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๖๒
เด็กชายวันเฉลิม เพ็ชรทูล

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ์ คงประจักษ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๖๔
เด็กหญิงกิตติกา นาลาด

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๔๖๕
เด็กหญิงกุมาลี เชือชัยนาท

้

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๖๖
เด็กหญิงกุสุมา นราเลิศ

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๖๗
เด็กหญิงจันทร์ทิมา ครอบทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๖๘
เด็กหญิงชลนิภา เรือศรีจันทร์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๖๙
เด็กหญิงดวงฤทัย ชำนิถินเถือน

่ ่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๗๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ พูลพันธ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๗๑
เด็กหญิงนันทนา พูลมูล

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๗๒
เด็กหญิงนิชนันท์ เปาประเสริฐ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๗๓
เด็กหญิงบุษรา เขม้นกิจ

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๗๔
เด็กหญิงเพชรดา บุญมาก

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๗๕
เด็กหญิงมุนินท์ ดิษอำ

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๗๖
เด็กหญิงโศภิดา ต้นจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๗๗
เด็กหญิงสิริรินทิพย์ ทองแบน

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๗๘
เด็กหญิงสิริวัน สิทธิไกร

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๗๙
เด็กหญิงอภิสรา หาสนาม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ โพธิศรี

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๘๑
เด็กชายกฤติน ทองก่อ

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๘๒
เด็กชายโกมินทร์ ครอบทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๘๓
เด็กชายจักรพงษ์ น้อยหนัน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๘๔
เด็กชายรัชพล ชาญถินดง

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๘๕
เด็กชายรัฐนันท์ บูชาบุญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๘๖
เด็กชายวิทวัส โคตภักดี

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๘๗
เด็กชายศรัณย์ อินทะไชย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๘๘
เด็กชายอัษฎาวุธ เล่าเขตกิจ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๘๙
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สอนสเกตุ

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๙๐
เด็กหญิงชนากานต์ วงษ์จันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๙๑
เด็กหญิงฐานิสษ์ เพชรรัตน์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๙๒
เด็กหญิงณัฎฐณิชา คร้ามร้าย

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๙๓
เด็กหญิงธัญเรศ ชูตระกูล

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๙๔
เด็กหญิงธิดาพร ดอกบัว

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๙๕
เด็กหญิงพัชราภา บำรุงศรี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๙๖
เด็กหญิงมันฤดี

่

จันทวี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๙๗
เด็กหญิงรัตนาพร พันธ์มาก

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๙๘
เด็กหญิงลลิตภัทร เรือศรีจันทร์

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๔๙๙
เด็กหญิงสร้อยฟา สารินทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๕๐๐
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ ปนนาค

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๐๑
เด็กหญิงกมลวรรณ อินทนา

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๐๒
เด็กหญิงจันทนิภา เชิดสุพรรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๐๓
เด็กหญิงณัฏฐนิชา เรือศรีจันทร์

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๐๔
เด็กหญิงธนพร ธรรมชีวัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๐๕
เด็กชายกิตติพงค์ เฉลิมสุข

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๐๖
เด็กชายธัชชาติ ชาญธัญกรรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๐๗
เด็กชายพรหมพิริยะ แก้วซุง

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๐๘
เด็กชายพัสกร ใจเพชร

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๐๙
เด็กชายสุทธิศักดิ

์

ทับสิงห์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๑๐
เด็กหญิงกัญญ์วรา จันทร์สงเคราะห์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๑๑
เด็กหญิงเจนธีรา คงไทย

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๑๒
เด็กหญิงชลลดา พิลึก

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๑๓
เด็กชายไชยวัฒน์ บูระภาพ

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๑๔
เด็กหญิงกฤษณา สุกไทย

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๑๕
เด็กหญิงธัญพรรน์ บุราณศรี

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๑๖
เด็กหญิงสุพัตรา ทองบุญฤทธิ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๑๗
เด็กชายเจษฎา หาญสาริกิจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๑๘
เด็กชายปยวัฒน์ ภูครองจิตร

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๑๙
เด็กชายพีรพัฒน์ พรายงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๒๐
เด็กหญิงชนินาถ ฉิมมา

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๒๑
เด็กหญิงฌานิศา ชาญถินดง

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๒๒
เด็กหญิงพรนภัส เก่งธัญการ

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๒๓
เด็กหญิงสุชานัน พิมพ์ขัน

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๒๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ บุตรอำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๒๕
นายจิรวัฒน์ อิมขำ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๒๖
เด็กชายรพีภัทร เพิมไธสง

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๒๗
เด็กชายวิทวัส โสนนิล

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๒๘
เด็กชายวิวรรธน์ คงทน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๒๙
เด็กชายศรัณย์ ลบถม

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๓๐
เด็กหญิงจีรัญชยา รัตน์นวพุทธ์

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๓๑
เด็กหญิงณัฐธิดา อัศจรรย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๓๒
เด็กหญิงณัฐนันท์ จันดาแก้ว

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๓๓
เด็กหญิงวรรวิษา ยนตะสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๓๔
เด็กหญิงสุชาวดี ปนนาค

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๕๓๕
เด็กหญิงอะชาฎา พุ่มทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๓๖
เด็กหญิงเมธยา บุสดี

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๓๗
นายสมบูรณ์ โกฎถาด

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๓๘
นางสาวคุณัญญา ประภัสสร

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๓๙
นางสาวณัฐกมล คงชาฤทธิ

์

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๔๐
นางสาวนันทิกานต์ รงค์ทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๔๑
นางสาวปนิตา สมหะ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๔๒
นางสาวรามาวดี แก้วไชย

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๔๓
นางสาวสุนันทา สิงห์โตทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๔๔
นางสาวกัญญา จันดารักษ์

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๔๕
นางสาวปยะนุช ติยะสันต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๔๖
นางสาวณัฐธินี ภู่งามชืน

่ ่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๔๗
นางสาวไพริน สิงห์โตทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๔๘
นางสาวมุฑินันท์ แก้วกาญจน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๔๙
นางสาวอรวรา ปาโมก

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๕๐
นายจิตรภานุ สุทธิดี

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๕๑
นายทรงพล พูลเขตกิจ

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๕๒
นายวีรวุฒิ เขียนประเสริฐ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๕๓
นายอนุชิต ชังชัว

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๕๔
นายณัฏฐกร แจ้งอิม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๕๕
นางสาววิราวรรณ สอนชุน

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๕๖
นางสาวณภัทร อรุณ

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๕๗
นางสาวรุ่งนภา เต่าตา

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๕๘
นางสาวกมลพรรณ จุลมุสิก

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๕๙
นางสาวจุรีรัตน์ ตังแต่ง

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๖๐
นางสาววรัญญา งอกผล

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๖๑
นางสาวสุธาทิพย์ สิงห์ปาน

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๖๒
นางสาวสุปราณี พัดเงิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๖๓
นายกิตติธัช โพธิเย็น

์

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๖๔
นายธนวัฒน์ โนนทิง

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๖๕
นางสาวจิตตา ศรีสมบูรณ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๖๖
นางสาวกุลญาภา สุจริต

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๖๗
นางสาวไพรลดา วิไชย

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๔๖๐/๖๕๖๘
เด็กชายนรารมย์ นุ่มมีชัย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๖๙
เด็กชายรัชต์ปกรณ์ มาฆมาส

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๕๗๐
เด็กชายยุทธภูมิ สมทบ

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๗๑
เด็กชายสิทธิพงษ์ โพธิมงคล

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๗๒
เด็กชายชัยวัฒน์ เมฆฉาย

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๗๓
เด็กชายกิตติภณ ยิมละมัย

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๗๔
เด็กชายชนะชน นันทะนะ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๗๕
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แสงแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๗๖
เด็กหญิงสาวิตรี สีโห่

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๗๗
เด็กหญิงศรศิริ สุริยะจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๗๘
เด็กหญิงเมธาวี สูงสง่า

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๗๙
เด็กชายอมรเทพ สุตโสม

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๘๐
เด็กหญิงศิริขวัญ นาราศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๘๑
เด็กชายพชรพล สนธิกรรณ์

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๘๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุยะขัด

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนขวัญ วัดสวนขวัญ  

นว ๓๔๖๐/๖๕๘๓
เด็กชายชนะพล ชืนดอนกลอย

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๘๔
เด็กชายพัสกร พัดสาริกิจ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๘๕
เด็กชายอดิศร อุดมสารี

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๘๖
เด็กหญิงสุภัสสรา ส้มอำ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๘๗
เด็กหญิงปวีณา ศิลานุรักษ์

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๘๘
เด็กชายนฤดล บัวผา

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๘๙
เด็กชายธนวัฒน์ นาคพันธ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๙๐
เด็กชายณัฐพล พลหนุ่ย

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๙๑
เด็กชายพีรพัฒน์ พันสิงห์

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๙๒
เด็กชายวรรธนะ ชืนดอนกลอย

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๙๓
เด็กหญิงวันนิสา สุขันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๙๔
เด็กชายวรชิต พูลพันธ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๙๕
เด็กชายธนกร นภานวลละออง

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๙๖
เด็กหญิงณัฐรดี อรุณ

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๙๗
เด็กหญิงจารุวรรณ พันธ์ุสิงห์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย วัดสะเดาซ้าย  

นว ๓๔๖๐/๖๕๙๘
เด็กชายชิติพัทธ์ ศิริรัตน์

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๔๖๐/๖๕๙๙
เด็กหญิงทิพย์วรรณ จันทบัตร

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๔๖๐/๖๖๐๐
เด็กหญิงธัญชนก เสือแสง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๔๖๐/๖๖๐๑
เด็กชายกิตติภูมิ ปานแก้ว

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๔๖๐/๖๖๐๒
เด็กหญิงภาวิณี เนืองนุช

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๔๖๐/๖๖๐๓
เด็กชายไอรวัฒน์ สุดสอาด

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๔๖๐/๖๖๐๔
เด็กชายศรัณยู ไกรจันทร์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๖๐๕
เด็กหญิงนิรัญญา คำแพง

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๔๖๐/๖๖๐๖
เด็กหญิงศิริภัทรสร นุปานรัมย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๔๖๐/๖๖๐๗
เด็กหญิงนฤมล นกออก

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๐๘
เด็กหญิงญดาวรรณ แตงนารา

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ อินรัศทัสมี

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๑๐
เด็กชายวิชยะ เตยหอม

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๑๑
เด็กชายคุณาสิน เพ็ญสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๑๒
เด็กชายอิศรา ทับผักแว่น

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๑๓
เด็กชายวิชัย เหล่ารอด

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๑๔
เด็กชายจักรพงค์ แก้วมงคล

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๑๕
เด็กหญิงณิชา อุนหะกะ

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๑๖
เด็กหญิงวิมาริน ลาดพาลัง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๑๗
เด็กหญิงสุพัตรา ชูสวัสดิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๑๘
เด็กชายปยะพันธ์ ศิริเวช

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยิมแย้ม

้

วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๑๙
เด็กชายศุภสิทธิ

์

เขม้นเขตรการ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๒๐
เด็กหญิงวิลาสินี ยอดสุทธิ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๒๑
เด็กหญิงฉัตรกมล ใจเสือ

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๒๒
เด็กชายกิตติพงษ์ สัตย์กุศล

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๒๓
เด็กหญิงอนัญญา ภาชนะปรีดา

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๒๔
เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีคล้าย

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๒๕
นางสาวศรัณย์รัชต์ หงษ์ไทย

๑๓/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๒๖
นางนิตยา สีระวัตร

๐๙/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๔๖๐/๖๖๒๗
เด็กชายวิญู มิงเมือง

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๒๘
เด็กชายอัครชัย วันธงชัย

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๒๙
เด็กชายสิริภัทร เนียรพาล

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๓๐
เด็กหญิงภควดี รุจิระนันท์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๓๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เพ็ญเขตรกรณ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๓๒
เด็กชายรพีภัทร วันธงชัย

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๓๓
เด็กหญิงเสาวภาคย์ บุญเฉลียว

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๓๔
เด็กหญิงอินทิรา สินจีน

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๓๕
เด็กหญิงสุกัลยา เนียรพาล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๓๖
เด็กชายอนุพงศ์ อำพันทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๓๗
เด็กหญิงสุภาพร เดชทอง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๓๘
เด็กชายกฤษติธี แสงทิม

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๓๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ อำพันทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๖๔๐
เด็กหญิงนลพรรณ อำพันทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๔๑
เด็กหญิงพัทธภรณ์ อำพันทอง

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๔๒
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคมาตร์

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๔๓
เด็กหญิงมิลตา จันทร์ดา

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๔๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ธรรมมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๔๕
เด็กหญิงสุนิสา ศรีหนู

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๔๖
เด็กหญิงแพรชมพู ศรีสุวรรณ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๔๗
เด็กชายจิรกิตติ

์

แก้วเกิด
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๔๘
เด็กชายอนพัช สอนภู

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๔๙
เด็กชายวิศิษฎ์ สงทอง

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๕๐
เด็กชายธนกฤต จารัมย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๕๑
เด็กหญิงศศิธร อำพันธ์ทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๕๒
เด็กหญิงพัทธนันท์ อำพันทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๕๓
เด็กหญิงดรุณี ครูบรรณ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๕๔
เด็กหญิงกิตติยา ธรรมมา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๕๕
เด็กชายอภิวัฒน์ เปยปยะ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๕๖
เด็กหญิงอัศราภรณ์ สำรวมจิตต์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๕๗
เด็กหญิงรจนา พุ่มโพธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๕๘
เด็กหญิงจันทรา พุ่มโพธิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๕๙
เด็กชายณรงค์วิทย์ ครูบรรณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๖๐
เด็กหญิงอาทิตยา องค์รักษ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๖๑
เด็กชายกิตติชัย พัฒนา

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๖๒
เด็กชายวรายุส อ่อนเชต

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำแดง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๖๓
เด็กหญิงปวารณา ปานนนท์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำแดง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๖๔
เด็กหญิงกัลย์สุดา เรืองอยู่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำแดง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๖๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ประมูลสินธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำแดง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๖๖
เด็กหญิงพรพิมล อรรถพิมล

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองนำแดง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๖๗
เด็กชายศุภชัย คล้ายกลิน

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนำแดง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๖๘
เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วมะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๖๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ ครอบทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๗๐
เด็กหญิงวาศิณี เคารพ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๗๑
เด็กหญิงฐิตาภา ยิมละมัย

้

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๗๒
เด็กหญิงจิรัชญา สิหิงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๗๓
เด็กชายปฐวี พรหมลัทธิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๗๔
เด็กหญิงสุวรรณา อ่วมสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๖๗๕
เด็กชายภูวดล แสงเดช

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๗๖
เด็กชายกฤษดา จันทวี

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๗๗
เด็กชายจิตติพัฒน์ คุ้มไพลี

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๗๘
เด็กหญิงชมพูนุช กลันสุข

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๗๙
เด็กหญิงปยะภรณ์ นุตพงษ์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๘๐
เด็กหญิงสุนิษา กลันสุข

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๘๑
เด็กหญิงธารารัตน์ รักท้วม

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๘๒
เด็กชายภาคภูมิ พุ่มพวง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๘๓
เด็กหญิงปริยาภรณ์ พรหมลัทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๘๔
เด็กหญิงวรัญญา คงกล้า

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๘๕
เด็กหญิงศิริวรรณ อ่วมสุข

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา ธัญญะเจริญ

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๘๗
เด็กชายประวัติ ท้าวคำ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๘๘
เด็กหญิงนวพร เฟองสาคร

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๘๙
เด็กหญิงโสรญา เพ็งแช่ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๙๐
เด็กหญิงอรณิชา อำพันทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๙๑
เด็กชายพงศพัทธ์ บุญปา

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๙๒
เด็กชายปรเมศวร์ อินทร์เจริญ

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๙๓
เด็กหญิงจิราภา บำรุง

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๙๔
เด็กชายนพรัตน์ คร้ามร้าย

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๙๕
เด็กชายวุฒิภัทธ ชะนะสาร

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๙๖
เด็กชายกิตติธัช บุญสิทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๙๗
เด็กหญิงอรรัมภา ไกรธิราช

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๙๘
เด็กชายวิทยา อินสนอง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๖๙๙
เด็กชายอัครเดช นันดอกรัก

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๐๐
เด็กหญิงธัญญาพร บ่อถำ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๐๑
เด็กหญิงสิรินทรา เจริญรส

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๐๒
เด็กชายนันทพงศ์ เข็มทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๐๓
เด็กหญิงนันท์นภัส เข็มทอง

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๐๔
เด็กชายกษิดิศ บำรุง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๐๕
เด็กชายจักรพันธ์ คำสัตย์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๐๖
เด็กชายนพดล ทองสังข์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๐๗
เด็กหญิงสุภัตรา ทองไหล

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๐๘
เด็กหญิงวาสนา แสงทอง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๐๙
เด็กหญิงพัชราวดี อำพันทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๗๑๐
เด็กหญิงอินทิรา นาคมาตร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๑๑
เด็กชายสิรภัทร ชูกุล

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๑๒
เด็กหญิงรุ่งฤดี ทองกลัด

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๑๓
เด็กชายธนภัทร นาคมาตร

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๑๔
เด็กหญิงภัคจีรา เกิดเงิน

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๑๕
เด็กหญิงอัญชลี อำพันทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๑๖
เด็กหญิงอภิชญา ดีขุนทด

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๑๗
เด็กชายสุรชาติ บุญนาค

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๑๘
เด็กชายอัมรินทร์ อิมหนำ

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๑๙
เด็กหญิงทิวากร คงประกอบ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๒๐
เด็กหญิงวรรณษา ครุธนาค

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๒๑
เด็กหญิงนิกัลยา ธรรมรงค์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๒๒
เด็กชายพรเทพ บุญสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๒๓
เด็กหญิงชนทิชา จันทรดา

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๒๔
เด็กหญิงนิดา สุธานี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๒๕
เด็กชายธาราดล บัวทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๒๖
เด็กชายยศธร ศิริรัตน์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๒๗
เด็กชายกฤษนัย เจริญรส

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๒๘
เด็กชายกิติศักดิ

์

ขำเพ็ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๒๙
เด็กชายก้องเกียรติ แสงทอง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๓๐
เด็กชายทัตพงศ์ อำพันทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๓๑
เด็กชายสรายุทธ สุขเจริญ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๓๒
เด็กชายอนุชา สีโห่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๓๓
เด็กชายอาทิตย์ สาระไกร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๓๔
เด็กหญิงกาญจนา ชะนะสาร

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๓๕
เด็กหญิงพลอยไพริน พงษ์เพ็ชร์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๓๖
เด็กหญิงมนัสวี ปรานนนท์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๓๗
เด็กหญิงวรรณรดา เริงพร

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๓๘
เด็กหญิงวีรภัทร น้อยเพ็ช

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๓๙
เด็กชายสรสิช บุญประกอบ

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ภักดีสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๔๑
เด็กชายเฉลิมเกียรติ เจริญรส

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๔๒
เด็กชายภานุวัฒน์ ชาญเชาว์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๔๓
เด็กชายภาคิน เพชรัตน์

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๔๔
เด็กหญิงปณัฎฎา สมขุนทด

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๗๔๕
เด็กหญิงวันเพ็ญ อ่อนท้วม

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๔๖
เด็กหญิงอุไรวรรณ เกิดแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๔๗
เด็กหญิงบุญยวีร์ งามสะอาด

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๔๘
เด็กหญิงสุธาศินีย์ จินดา

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๔๙
เด็กหญิงเจนจิรา ชนพิทักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๕๐
นายวสุพล ฐานสมบัติ

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๕๑
เด็กชายจักรกฤษ คงประกอบ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๕๒
เด็กหญิงณัชชา เดชทอง

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๕๓
เด็กชายภานุวัตร ธิมาชัย

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสวนหลวง วัดหนองแฟบ  

นว ๓๔๖๐/๖๗๕๔
เด็กหญิงสุกัญญา แก้วนวน

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๕๕
เด็กชายสุรศักดิ

์

เศรษฐนันท์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๕๖
นางสาวอนงค์นาฏ ปดสา

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๕๗
เด็กหญิงกัลยา จารัตน์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๕๘
เด็กชายกฤษฎา กุลวงษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๕๙
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พันธ์กสิกร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๖๐
เด็กชายกีรติ ชมภูอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๖๑
เด็กชายขวัญชัย กุมภา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๖๒
เด็กชายจักรกฤษณ์ ไวเขตกร

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๖๓
เด็กชายเจริญชัย สิงห์อุไร

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๖๔
เด็กชายเจษฎา สารี

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๖๕
เด็กชายฉัตรธนพล พรมมาลี

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๖๖
เด็กชายเฉลิมพรรณ ธงสันเทียะ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๖๗
เด็กชายชลิต เพ็งกระจาด

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๖๘
เด็กชายชินวัตร เดชสันเทียะ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๖๙
เด็กชายฐิติพงษ์ ไตรเนตร

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๗๐
เด็กชายณรงค์กร ม่วงกลำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๗๑
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

ภู่เกตุ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๗๒
เด็กชายณัฐพล พรมศักดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีประเทศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๗๔
เด็กชายธนดน น่วมวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๗๕
เด็กชายธนภัทร สังข์ทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๗๖
เด็กชายธนากร ยนตศาสตร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๗๗
เด็กชายธนาวุฒิ โคตรทองทิพย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๗๘
เด็กชายธรรมจักร วงค์ภาษ

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๗๙
เด็กชายธานิน เอือตระกูลกมล

้

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๗๘๐
เด็กชายธานี อ่องทิพย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๘๑
เด็กชายธีรพัฒน์ บุญตา

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๘๒
เด็กชายนิรันดร์ ครองสิน

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๘๓
เด็กชายบัญชา สายแวว

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๘๔
เด็กหญิงประสิตา สุขรวย

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๘๕
เด็กชายปวีณ์กร ดารุนิกร

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๘๖
เด็กชายปาณวัตร นาออน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๘๗
เด็กชายปราเมศ ทองทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๘๘
เด็กชายพงศ์ดนัย บำรุงขันธ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๘๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ลุนไทโย

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๙๐
เด็กชายภควัตร โคตาจตุรพักตร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๙๑
เด็กชายภัทรพล แก้วสุริยะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๙๒
เด็กชายมงคล ไพรฑูรย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๙๓
เด็กชายยศกร กลัดดี

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๙๔
เด็กชายรฐนนท์ รักเขตกิจ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๙๕
เด็กชายวราเทพ ชูเฉลิม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๙๖
เด็กชายวศิน บุญนาวา

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๙๗
เด็กชายวันชัย ถวยสูงเนิน

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๙๘
เด็กชายวีรพรรดิ

์

นุ่มวาที
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๗๙๙
เด็กชายวีรภัทร อุกฤษ

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๐๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

พิสมัย
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๐๑
เด็กชายศตวรรษ ศรีวงษ์วรรณ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๐๒
เด็กชายศรัณยภัทร ไกรแสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๐๓
เด็กชายศรายุทธ ร้อยบุญศรี

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๐๔
เด็กชายศุภณัฐ มานพ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๐๕
เด็กชายสหรัฐ ชำนาญถินเถือน

่ ่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๐๖
เด็กชายสิริชัย ผดุงภักตร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๐๗
เด็กชายสุรชัย จันทร์ตรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๐๘
เด็กชายสุริยา เธอกิง

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๐๙
เด็กชายสุวิทัศ อู่คงคา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๑๐
เด็กชายอนิรุทธิ

์

เรืองโหรา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๑๑
เด็กชายอนุพงษ์ หนูกลัด

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๑๒
เด็กชายอนุรักษ์ เรืองกุศล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๑๓
เด็กชายอภิเดช ยวงใย

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๑๔
เด็กชายอมรเทพ ชมาลัย

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๘๑๕
เด็กหญิงกชกร ชืนตะคุ

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๑๖
เด็กหญิงกนกพร จันทมาส

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ กล้าหาญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๑๘
เด็กหญิงกมลวรรณ ชังคำ

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๑๙
เด็กหญิงกวินธิดา ภูงาม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๒๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เสือดอนกลอย

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เข็มสันเทียะ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๒๒
เด็กหญิงจันทนิภา พิศดูพรมราช

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๒๓
เด็กหญิงจันทิมา พานิช

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๒๔
เด็กหญิงจิระประภา โคลงพิมาย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๒๕
เด็กหญิงจิราเจต พะยุหะ

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๒๖
เด็กหญิงจุฑามาศ เทียงอินทร์

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๒๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จุลมุสิ

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๒๘
เด็กหญิงชนากานต์ มูลนอก

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๒๙
เด็กหญิงชนาภา ยศสมบัติ

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๓๐
เด็กหญิงชนินทร อามาตสมบัติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๓๑
เด็กหญิงชลดา ทับทิม

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๓๒
เด็กหญิงชุตินันท์ อิมใจ

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๓๓
เด็กหญิงฐิติพร ภิรมยา

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๓๔
เด็กหญิงณัฐกมล เจริญสุข

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๓๕
เด็กหญิงณัฐภรณ์ บัดสูงเนิน

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๓๖
เด็กหญิงณัฐกานต์ ถีถ้วน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๓๗
เด็กหญิงณัฐชา บุญหาพาส

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๓๘
เด็กหญิงณัฐวรา สอนพวง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๓๙
เด็กหญิงณิชากมล คนซือ

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๔๐
เด็กหญิงดลยา ชาญเชิงค้า

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๔๑
เด็กหญิงดาฤมล เกษรสุริวงษ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๔๒
เด็กหญิงธนพร สมสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๔๓
เด็กหญิงธัญชนก วงษ์ขาว

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๔๔
เด็กหญิงธัญญาพร สุผามาลา

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๔๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ กันทะกาลัง

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๔๖
เด็กหญิงนันทกาญจน์

พูลเขตรการ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๔๗
เด็กหญิงนันท์นภัส แก้วจรูญ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๔๘
เด็กหญิงนันทิดา ชมภูพืน

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๔๙
เด็กหญิงบัวแก้ว จันดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๘๕๐
เด็กหญิงบุศรา คำเรืองบุญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๕๑
เด็กหญิงปฐมาวดี บุญสิงมา

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๕๒
เด็กหญิงปนัสญา โฉมฉาย

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๕๓
เด็กหญิงปพิชญา สาลีเอียม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๕๔
เด็กหญิงปรียาณัฐ วงษ์สีดา

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๕๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีสำเภา

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๕๖
เด็กหญิงปาลิดา จริยเลิศสกุล

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๕๗
เด็กหญิงปยธิดา พวงจีน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๕๘
เด็กหญิงปยะนุช บุญไธสง

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๕๙
เด็กหญิงพรรณภษา เนินพลับ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๖๐
เด็กหญิงพรรณภักษา สาระไกร

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๖๑
เด็กหญิงพรศิตา พันธ์เวทช

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๖๒
เด็กหญิงพลอยจรัส แก้วสะแสน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๖๓
เด็กหญิงพัชราภา เดชสันเทียะ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๖๔
เด็กหญิงพิมพ์วิไล ขันทับไทย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๖๕
เด็กหญิงพิยดา เปยมาลย์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๖๖
เด็กหญิงภัคจิรา ยินดีชาติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๖๗
เด็กหญิงภัทรดา แก้วกิตติ

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๖๘
เด็กหญิงมุธิตา อินพา

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๖๙
เด็กหญิงรัตนา ชัยเพ็ชร

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๗๐
เด็กหญิงรุ่งทิวา ผาแดง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๗๑
เด็กหญิงวรรณภา ศักดิศรี

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๗๒
เด็กหญิงวรัญญา รักธัญกรรม

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๗๓
เด็กหญิงวริศรา บุญรอด

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๗๔
เด็กหญิงวิชชุกร คงกอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๗๕
เด็กหญิงวิชดา โพธิคำ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๗๖
เด็กหญิงวินิธา บุญเสมา

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๗๗
เด็กหญิงวิภาวรรณ มันคงสุข

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๗๘
เด็กหญิงวิภาวี รัตนภักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๗๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ยงค์เกตุกิจ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๘๐
เด็กหญิงศิริวัลย์ บัวโต

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๘๑
เด็กหญิงสโรชา ธรรมสอน

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๘๒
เด็กหญิงสุธารัตน์ เทียนชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๘๓
เด็กหญิงสุนิสา พรมศักดิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๘๔
เด็กหญิงสุเนตรา น้อยกลด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๘๘๕
เด็กหญิงสุพรรษา เฉลิมพะวง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๘๖
เด็กหญิงสุภาวรรณ ทาผา

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๘๗
เด็กหญิงสุรภา ศรีเพ่ง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๘๘
เด็กหญิงอทิตติญา

รอบคอบพรมราช ๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๘๙
เด็กหญิงอภิญญา เกิดศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๙๐
เด็กหญิงอริษา ไกรดีงาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๙๑
เด็กหญิงอรุโณชา กลำสระน้อย

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๙๒
เด็กหญิงอัญชนา สตากล้า

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๙๓
เด็กหญิงอัมพร ต้อนโสกรี

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๙๔
เด็กหญิงอาทิติยา แก้วสุขา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๙๕
เด็กหญิงอริสา ไม้สนธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๙๖
เด็กหญิงอุบลวรรณ ลาจันทร์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๙๗
เด็กหญิงไอลดา โอรักษ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๙๘
เด็กหญิงพัชริดา ปารสูตร

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๘๙๙ เด็กชายอัจฉริยะวัฒน์
เศรษฐพงษ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๐๐ เด็กหญิงทิพย์สุกาญจน์
คนซือ

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๐๑
เด็กหญิงอทิตยา เรียมฮวด

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๐๒
เด็กชายโธรัยห์ จีจู

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๐๓
เด็กหญิงพิยดา แสงผ่อง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๐๔
เด็กหญิงณิศาชล ตุ้ยด้วง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๐๕
เด็กชายฉัตรชัย สรพิน

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๐๖
เด็กชายณฐรัตน์ แตงไทย

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๐๗
เด็กชายณัฐวัตร พุกยอด

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๐๘
เด็กชายนันทวัฒน์ อินสุวรรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๐๙
เด็กชายบัญญวัติ ชะมาลัย

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๑๐
เด็กชายภูผา ยอดสุทธิ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๑๑
เด็กชายมนตรี ผิวพิมดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๑๒
เด็กชายรพีวิทย์ หลวงเรือง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๑๓
เด็กหญิงกนกวรรณ จิตรักมัน

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๑๔
เด็กหญิงณัฐสิณี แก้วบัวดี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๑๕
เด็กหญิงนันทฉัตร เชิดสุพรรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๑๖
เด็กหญิงนำฟา โพนคร

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๑๗
เด็กหญิงนิศาชล มันกสิกรรม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๑๘
เด็กหญิงนิษิตา โพธิอ่อง

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๑๙
เด็กหญิงนุญติญา ปราบไพรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๙๒๐
เด็กหญิงปนัดดา คุ้มกัน

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๒๑
เด็กหญิงปภาดา กาญสูงเนิน

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๒๒
เด็กหญิงปรางฉาย ปญญา

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๒๓
เด็กหญิงพรไพลิน อาริแสน

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๒๔
เด็กหญิงภูรินทรา งิมขุนทด

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๒๕
เด็กหญิงมารตรี สุนทรเปา

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๒๖
เด็กหญิงมุทิตา หวานอารมย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๒๗
เด็กหญิงมุทิตา ทะลายตะคุ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๒๘
เด็กหญิงไพลิน พละวัตร

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๒๙
เด็กชายอัครเดช ครุฑมณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๓๐
นางสาวมาริษา บุญสาใจ

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๓๑
เด็กชายจิรพัทธ์ หึกขุนทด

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๓๒
นายจิรภัทร์ บนขุนทด

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๓๓
นายโชคทวี ฤทธิเต็ม

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๓๔
เด็กชายธีรพงศ์ โพธิม่วง

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๓๕
นายนิติทัช สายสมบัติ

๒๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๓๖
นายสิทธินนท์ พุ่มแสง

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๓๗
นางสาวจันทิมา ชังเกษม

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๓๘
นางสาวเจนจิรา นามวงค์เนาว์

๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๓๙
เด็กหญิงชนิสรา ใจเย็น

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๔๐
นางสาวโชติกา เสือคะนอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๔๑
นางสาวนงขนบ ปลืมจิต

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๔๒
นางสาวนุชนาฏ เครือนาค

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๔๓
เด็กหญิงนุชศรา สาเสือ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๔๔
นางสาวเบญจาวรรณ ชมชืน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๔๕
เด็กหญิงเบญญาภา พุทธลอด

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๔๖
นางสาวปภาวดี โจทย์จันทร์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๔๗
เด็กหญิงพิชญ์สินี บุญนก

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๔๘
นางสาวเยนนี หารชนะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๔๙
นางสาวรุ่งทิวา วิเศษเขตการณ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๕๐
นางสาววรัชยา สดุดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๕๑
นางสาววาริสา ประสพเนตร์

๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๕๒
นางสาวศศิธร พูลเขตกิจ

๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๕๓
นางสาวศิริญญา บุญโท

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๕๔
นางสาวศิริรัตน์ อินวกูล

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๙๕๕
นางสาวศิริวิมล ตรีรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๕๖
เด็กหญิงสายฝน คูณเพิม

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๕๗
นางสาวสุนิสา สิงห์ทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๕๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ ภิรมยา

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๕๙
นางสาวสุรวีร์ ตรรกดุษฏี

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๖๐
นางสาวสุวนันท์ คูณตะคุ

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๖๑
นางสาวอริศรา อินทชัย

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๖๒
นายสานนท์ คงเพชรศักดิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๖๓
นางสาวรพีพร ช่วยงาน

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๔๖๐/๖๙๖๔
เด็กชายวัชรพงษ์ ขันติวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๖๕
เด็กชายจารุเดช เครือสูงเนิน

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๖๖
เด็กชายอัศนัย ภิรมย์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๖๗
เด็กชายศุภชีพ มูลแช่ม

๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๖๘
เด็กหญิงสุภัชชา คงเพิมวงค์

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๖๙
เด็กหญิงพัชริน เสาะสูงเนิน

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๗๐
เด็กหญิงกมลวรรณ คงโนนกอก

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๗๑
เด็กหญิงราชาวดี พิลึก

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๗๒
เด็กหญิงอมลธีรา เพิมการค้า

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๗๓
เด็กหญิงพิจิตรา แปนสูงเนิน

๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๗๔
เด็กหญิงศิรประภา ยศสระน้อย

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๗๕
เด็กหญิงอัฉราพร เจนแพทย์

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๗๖
เด็กหญิงสุชานาถ พุ่มบุญมี

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๗๗
เด็กหญิงชุติมณฑน์ พิลึก

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๗๘
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยสีดา

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๗๙
เด็กชายปพนธีร์ แสงทอง

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๘๐
เด็กชายณัฐพล วงษ์ทองน้อย

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๘๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงษ์ทองน้อย

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๘๒
เด็กหญิงญาณิศา เชือวงษ์

้

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๘๓
เด็กชายนัฐพงศ์ แตะยา

๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๘๔
เด็กชายคมสัน กันแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๘๕
เด็กหญิงแพรวา เพชรภู่

๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๘๖
เด็กหญิงรัตนาพร สืบเผ่า

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๘๗
เด็กหญิงมาริสา บุหงา

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๘๘
เด็กชายธนากร วงประทุม

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๘๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ จันทร์พิมพ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๖๙๙๐
เด็กหญิงกัลย์สุดา เชือเขตรกิจ

้

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๙๑
เด็กหญิงพรไพลิน วิณารัตน์

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๙๒
เด็กหญิงจิราภรณ์ จบศรี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๙๓
เด็กชายอภิญญา สว่างแสง

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๙๔
เด็กชายจักรรินทร์ มันสุ่ม

่

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๙๕
เด็กหญิงถิรดา กฤษณำพก

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๙๖
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เหล็กเพ็ชร

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๙๗
เด็กหญิงอธิชา อินทะพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๙๘
เด็กหญิงยลปรียา โตจู

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๖๙๙๙
เด็กหญิงปาลิตา พริงดี

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๐๐
เด็กชายณัฐพล สอนเพียร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๐๑
เด็กชายกษิดิศ บัวพัน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๐๒
เด็กชายณัฐภัทร ยุบล

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๐๓
เด็กหญิงชลชิชา ลัดครบุรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๐๔
เด็กหญิงปริฉัตร ปนนาค

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๐๕
เด็กหญิงทรายทอง สิทธิชัย

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๐๖
เด็กหญิงธนัฐพร เพ็ญสูงเนิน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๐๗
เด็กหญิงนัยณา รักทิม

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๐๘
เด็กหญิงฉัตรียาภรณ์ เชิดสุข

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๐๙
เด็กหญิงสาธิกา อินต๊ะวิกุล

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ วัดศาลเจ้าไก่ต่อ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๑๐
เด็กชายศักดิดา

์

อิมสิน

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๖๐/๗๐๑๑
เด็กหญิงปุณยนุช สีสกุล

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๖๐/๗๐๑๒
เด็กหญิงรินรดา รักกะสิวิทย์

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๖๐/๗๐๑๓
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วิชาพร

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๖๐/๗๐๑๔
เด็กชายสาธิต เกตุกรณ์

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๖๐/๗๐๑๕
เด็กหญิงบุษยามาศ เผือนทิม

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๔๖๐/๗๐๑๖
เด็กหญิงกนกพร เข็มทอง

๐๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๑๗
เด็กชายกฤษฎา สุทธิเพศ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๑๘
เด็กชายจารุวิทย์ ทองสา

๓๐/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๑๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ปนนาค

๒๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๒๐
เด็กชายสุภกิณห์ พิลึก

๐๕/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๒๑
เด็กชายสุรชาติ พิลึก

๒๑/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๒๒
เด็กหญิงเกสรา สุจริต

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๒๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเพชร์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๒๔
เด็กหญิงโชติกา ศรีเรืองพันธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๐๒๕
เด็กหญิงบัณทิตา อุทัย

๐๑/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๒๖
เด็กหญิงภัทรวดี ทันจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๒๗
เด็กหญิงภัทราพร บุญมี

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๒๘
เด็กหญิงโยษิตา เกตุสาคร

๐๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๒๙
เด็กหญิงอารยา ทรัพย์สมบัติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๓๐
เด็กชายชนายุทธ ศรชัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๓๑
เด็กชายภัทรพงษ์ ไกรสมรส

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๓๒
เด็กหญิงวนิษา ประสาทกสิกิจ

๒๒/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๓๓
เด็กชายธนภัทร ตรีสังข์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๓๔
เด็กหญิงจันดารัตน์ ทองแกมแก้ว

๐๔/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๓๕
นางสาวบูระพา ประสาทกสิกิจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๓๖
นางสาวสุภาภรณ์ คำทุม

๑๓/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๓๗
เด็กชายกรวิชญ์ เขม้นกสิกิจ

๒๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๓๘
เด็กชายชญานนท์ มีพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๓๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ วรสาตร์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๔๐
เด็กชายธีรภัทร นิลพฤกษ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๔๑
เด็กชายภัคศรัณ์ ทองงามดี

๐๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิวิทยา)

์

วัดวังม้า  

นว ๓๔๖๐/๗๐๔๒
เด็กชายปญญา สุขเจริญ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๔๓
เด็กชายศิวกร ดวงทิม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๔๔
เด็กหญิงวชิรา สุดเจริญ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๔๕
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แก้วลา

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๔๖
เด็กหญิงชลธิชา เลิศฟา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๔๗
เด็กหญิงกฤติยา อินอภัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๔๘
เด็กหญิงสุภาวดี ศรีสมบูรณ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๔๙
เด็กหญิงวิรดี ภักดีสาร

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๕๐
เด็กชายปฏิพาน สีพรม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๕๑
เด็กชายเกียรติภูมิ เกตกรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๕๒
เด็กชายนนธวัช ทิพย์รักษ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๕๓
เด็กชายธนภัทร อยู่ยงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๕๔
เด็กหญิงพรสุดา ธัญสาริกิจ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๕๕
เด็กหญิงณิชากร ซ้อนทรัพย์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๕๖
เด็กหญิงเนาวรัตน์ แก้วกาญจน์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๕๗
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ สาระคำ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๕๘
เด็กชายณรงค์ชัย พิลึก

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๕๙
เด็กหญิงวิยดา แก้วสีงาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๐๖๐
เด็กหญิงชิสา อยู่ยงค์

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๖๑
เด็กหญิงอารีย์ ษีฎามา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๔๖๐/๗๐๖๒
เด็กชายธีรภัทร เกาะศิริ

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๖๓
เด็กชายชัยณรงค์ รองเนียม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๖๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหล่าอู

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๖๕
เด็กหญิงชญาดา สิงห์จัตุรัส

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๖๖
เด็กชายกรวิชญ์ เชยจันทร์

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๖๗
เด็กหญิงปานไพลิน พันธุ์นิบาตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๖๘
เด็กหญิงวนิดา เพ็ญสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๖๙
เด็กชายภาณุพงศ์ เพิมทรัพย์

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๗๐
เด็กหญิงสายธาร ศรีสอาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๗๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ มาหาอ่อน

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๗๒
เด็กชายพงศ์วรินท์ พิลึก

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๗๓
เด็กหญิงฟาใส ดวงรัตน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๗๔
นายธีระพัฒน์ พูลพันธ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๗๕
เด็กชายนฤภร โภคาแสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๔๖๐/๗๐๗๖
เด็กชายกิตติวินท์ จันเจริญ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๗๗
เด็กชายธนวัฒน์ จันปญญา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๗๘
เด็กชายอมรพงศ์ ธรรมคำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๗๙
เด็กชายรัฐภูมิ แอบรัมย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๘๐
เด็กชายวรวิทย์ ศักดิสิงห์

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๘๑
เด็กหญิงนิศา พรรณเจริญ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๘๒
เด็กหญิงปาริฉัตร กลันภักดี

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๘๓
เด็กหญิงวนิดา มีมุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๘๔
เด็กหญิงเพชรไพริน พรมภักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๘๕
เด็กหญิงปภัทสรา สิงสุข

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๘๖
เด็กชายเมธาวุธ ชัยสัจ

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๘๗
เด็กชายศุภโชค โพธิอุไร

์

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๘๘
เด็กชายอนุชิต สัมมาตรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๘๙
เด็กหญิงกันธิมา ประสวนศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๙๐
เด็กหญิงธนัชพร สุวรรณบล

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๙๑
เด็กหญิงรุ้งตะวัน บดีรัฐ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๙๒
เด็กหญิงสุชานุช ลำเลิศ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๙๓
เด็กชายพีระพัฒน์ ยังเจริญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๙๔
เด็กชายจีรวัฒน์ สมพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๐๙๕
เด็กชายณัฐพล ไกลถิน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๙๖
เด็กชายจีระศักดิ

์

ศาลางาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๙๗
เด็กชายวรัชญ์ กล้ามนัส

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๙๘
เด็กชายพงษ์เทพ บุญตา

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๐๙๙
เด็กชายศิรดิศ เตียบประโคน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๐๐
เด็กชายศิริชัย อุ่นใจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๐๑
เด็กหญิงลลิตา อุบเกต

๐๘/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๐๒
เด็กหญิงสุพรรษา ธรรมคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๐๓
เด็กหญิงสุภาวิณี อยู่โต

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๐๔
เด็กหญิงหทัยรัตน์ กาลวงศ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๐๕
เด็กหญิงจิราภรณ์ รักชีวิต

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๐๖
เด็กหญิงภัทรวดี ธนะแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๐๗
เด็กชายชัยวัฒน์ พรหมเกิด

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๐๘
นายวิษณุ กริมใจ

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๐๙
เด็กชายหรรษา แสงคุณ

๐๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๑๐
เด็กชายวสันต์ แหยมโอ๊ก

๐๔/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๑๑
เด็กชายกฤษฎา พวงพยอม

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๑๒
เด็กชายกิตติภูมิ พิลึก

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๑๓
เด็กชายธีรวัฒน์ เนียมทอง

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๑๔
เด็กชายณภัทรพงศ์ ฆ้องแก้ว

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๑๕
เด็กชายศักดิดำรง

์

กสิกรรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๑๖
เด็กชายอนุเขต ชมหอม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๑๗
เด็กหญิงกรรณ์นิกา ถีระแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๑๘
เด็กหญิงราตรี ทองสีดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๑๙
เด็กหญิงวิภารัตน์ ฉิมพาลี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๒๐
เด็กหญิงศิริวรรณ กัณทะเกตุ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๒๑
เด็กหญิงศุจีภรณ์ เทพพิมาน

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๒๒
เด็กหญิงศุภาวรรณ เพชรมณี

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๒๓
เด็กหญิงอภิญญา คงอิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๒๔
เด็กหญิงอัญชนา สงมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๒๕
เด็กหญิงธนพร วิเศษอุดมศักดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๒๖
เด็กหญิงธนัชพร สุพัฒน์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๒๗
เด็กหญิงศุภสุตา ฉายจินดา

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๒๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงห์กลม

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๒๙
เด็กชายธนพล รักศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๑๓๐
เด็กหญิงนริศรา วิชาเกวียน

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๓๑
เด็กชายพงศภัค เกิดแตง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๓๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สีทะยา

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๓๓
เด็กชายอรรถวัจน์ คันสอน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๓๔
เด็กชายเจษฎาพร ปอมสมบูรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชุมม่วง

วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๓๕
เด็กหญิงประภัสสร สุพรรณพงษ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วัดชุมม่วงศรีบุญมาราม

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๓๖
เด็กชายทัตพงษ์ คล้ายจันทร์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๓๗
เด็กหญิงอนุธิดา เกษมณี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๓๘
เด็กหญิงเบญญาภา วรพจน์

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๓๙
เด็กหญิงอนงค์นาถ แพงจิกรี

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๔๐
เด็กหญิงศิริพร สุขหอม

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๔๑
เด็กหญิงจีรนันท์ มงคล

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๔๒
เด็กหญิงฐิติพร พรมบุตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๔๓
เด็กหญิงสริดา สีระสา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๔๔
เด็กหญิงกรองทอง ฉลองภูมิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๔๕
เด็กหญิงนันทิยา หมีไข่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๔๖
เด็กชายวีรยุทธ กล้ากสิกิจ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๔๗
เด็กชายอภิรักษ์ ขำอินทร์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๔๘
เด็กหญิงอรปรียา คำดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลิงสูงสามัคคี

่

วัดตลิงสูงเทพนิมิต

่

 

นว ๓๔๖๐/๗๑๔๙
เด็กหญิงบวรรัตน์ ถินนาเมือง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๕๐
เด็กชายพุทธิวัต ร้อยแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๕๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ สิงบัว

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๕๒
เด็กชายฟล์ม อบอาย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๕๓
เด็กชายอภิวิชญ์ ชุนเต

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๕๔
เด็กหญิงสุพัตรา บงบุตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๕๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ นิยม

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๕๖
เด็กชายเจษฎาพร โชคลาภ

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๕๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ แซ่ด่าน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๕๘
เด็กหญิงสุจิตรา นาคเมือง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๕๙
นางสาวบุญเรือง สระมะโน

๒๓/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๖๐
นางสาวบุศรา มูลหา

๑๗/๐๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๖๑
นางสาวพลอยไพลิน ไหววิจิตร

๑๙/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๖๒
นายฤทธิชัย หล้าซุย

๑๑/๐๑/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๖๓
นางสาววิไลรัตน์ มารมย์

๒๐/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๖๔
นางสาวสมพร เครือภัคดี

๑๘/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเขาจักจัน

๊ ่

วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๑๖๕
เด็กหญิงมณฑกานต์ เชิดชูพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๖๖
เด็กหญิงวันวิสาข์ อภัยภักดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๖๗
เด็กชายณรงค์ศร คล้ายสุขุม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๖๘
เด็กชายวรวิทย์ ชูโตศรี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๖๙
เด็กชายศาตรตรา หมืนชำนาญ

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๗๐
เด็กชายศราวุฒิ จันทะโคตร

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๗๑
เด็กหญิงฐิตารีย์ รักเขตวิทย์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๗๒
เด็กหญิงณัฐธิดา เหมือนการ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๗๓
เด็กหญิงวาสนา พุ่มแสง

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๗๔
เด็กหญิงศศินิภา จำปานิล

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๗๕
เด็กหญิงศิรินภา ศรีเพ่ง

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๗๖
เด็กหญิงสุพัตรา ศรีโม่ง

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๗๗
เด็กหญิงสุดาพร วิวัฒน์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๗๘
เด็กหญิงเอมมิกา พิลึก

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๗๙
เด็กหญิงชลธิชา

สัมพัดทองแหลน
๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๘๐
เด็กชายรัสวิน ซุงชืน

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๘๑
เด็กหญิงวิภารัตน์ ทองยิม

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๘๒
เด็กชายเจษฏางค์ ทองห่อ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๘๓
เด็กชายศรายุทธ สุทธิ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๘๔
เด็กหญิงกมลชนก นกทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๘๕
เด็กหญิงจิตสุภา มันเสร็จกิจ

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๘๖
เด็กหญิงฐิติยา ประสิทธิเขตร์กิจ

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๘๗
เด็กหญิงเรวดี มีจิตติ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๘๘
เด็กหญิงลลิตา สีตาวัลย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๘๙
เด็กหญิงศศิกาญจน์ สมมัคเขตการณ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๙๐
เด็กหญิงเอวิตรา น้อยบัณฑิตย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๙๑
เด็กหญิงอรพรรณ รักเขตวิทย์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๙๒
เด็กชายณัฏฐกร เหล่าเปย

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๙๓
เด็กชายเมธัส บุญมา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๙๔
เด็กหญิงวรรณา รอดเกษม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๙๕
เด็กหญิงกาญจนา เจริญสาริกรรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๙๖
เด็กหญิงการะเกตุ จงเจริญ

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๙๗
เด็กชายกรวิทย์ ราภูษา

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๙๘
เด็กชายชินวัฒน์ กูดแยง

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๑๙๙
เด็กชายพิศุทธ์ ปรึกษา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๒๐๐
เด็กชายธนโชติ บุญเรือง

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๐๑
เด็กชายวรพัทธิ

์

ธรรมศร
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๐๒
เด็กชายธีรยุทธ รักเขตวิทย์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๐๓
เด็กชายศรวิชญ์ สุทธิ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๐๔
เด็กชายอภิเชษฐ์ พนมสินธุ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๐๕
เด็กหญิงจีรนันท์ วัดนาค

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๐๖
เด็กหญิงนุชนารถ อุ่นทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๐๗
เด็กหญิงปทมวัลย์ วงษ์ลินดา

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๐๘
เด็กหญิงบุปผา จูงวงศ์สุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๐๙
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ชาติกรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๑๐
เด็กหญิงปวีณ์สุดา ชาติกรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๑๑
เด็กหญิงนันทิภาคย์ ผงสุข

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๑๒
เด็กหญิงสุภาดี จํานงค์

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๑๓
เด็กหญิงสุภวัทน์ พูลกสิการณ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๑๔
เด็กหญิงสุธิดา เหมือนการ

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๑๕
เด็กหญิงหฤทัย โทราช

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๑๖
เด็กหญิงสุกานดา กลันเขตกิจ

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๑๗
เด็กชายกฤษณะ วงษ์ราช

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๑๘
เด็กชายธวัชชัย ไฝเพชร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๑๙
เด็กชายศิริชัย โยธี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๒๐
เด็กชายสุริยะ ทองแกมแก้ว

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๒๑
เด็กชายอธิราช สุขวันดี

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๒๒
เด็กชายเอกวิทย์ คล้ามจันทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๒๓
เด็กหญิงกนกวรรณ สัจนวน

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๒๔
เด็กหญิงขวัญชนก ภูสำรอง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๒๕
เด็กหญิงณัฐชนัน ชาวนาราช

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๒๖
เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญทัน

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๒๗
เด็กหญิงนิสาชล นิลสนธิ

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๒๘
เด็กหญิงนุตประวีณ์ ไชยเนตร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๒๙
เด็กหญิงปนัดดา แสนสม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๓๐ เด็กหญิงประไพพรรณ
ฉลองภูมิ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๓๑
เด็กหญิงปญญารัตน์ คล้อยสวาท

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๓๒
เด็กหญิงพิราวรรณ ไชยหงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๓๓
เด็กหญิงวิภาวรรณ เขียวทิพย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๓๔
เด็กหญิงศิริพร ขาวโต

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๒๓๕
เด็กหญิงศิริภิมล พรมมี

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๓๖
เด็กหญิงสุพรรณษา กล้าสาริกิจ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๓๗
เด็กชายกฤษดา ดวงพุทธา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๓๘
เด็กชายชัยนันท์ ขันกสิกรรม

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๓๙
เด็กชายชินาธิป จันทบัติ

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๔๐
เด็กชายชิษณุพงษ์ นาถำนาค

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๔๑
เด็กชายธนะธรณ์ วงษ์มี

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๔๒
เด็กชายธีรพงศธร กล้ากสิกรณ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๔๓
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสนเวียง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๔๔
เด็กชายสายฟา เพ็งพันธ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๔๕
เด็กชายสุรเกียรติ โม้จันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๔๖
เด็กชายอนวัช สังข์ทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๔๗
เด็กหญิงกัญญานัฐ จงสุขสมบูรณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๔๘
เด็กหญิงกันตยา สาสีทา

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๔๙
เด็กหญิงจิรดา พูลพัฒน์

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๕๐
เด็กหญิงจิราวรรณ์ ประสงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๕๑
เด็กหญิงชนิษฐา กันตุ่ม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๕๒
เด็กหญิงทิฆัมพร รืนไกรฤกษ์

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๕๓
เด็กหญิงปญญาพร แสงทองคำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๕๔
เด็กหญิงพิชชาภา อินตะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๕๕
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ เกตกรณ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๕๖
เด็กหญิงมินตรา เรืองสุรัตน์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๕๗
เด็กหญิงเมลาณีย์ ศรีเดช

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๕๘
เด็กหญิงเยาวภา ชมจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๕๙
เด็กหญิงเยาวรัตน์ คงคาไล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๖๐
เด็กหญิงวนิดา สุขกรรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๖๑
เด็กหญิงวิรดา โสระฐี

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๖๒
เด็กหญิงวิลดา บัวผา

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๖๓
เด็กหญิงวีรญา สมสูตร

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๖๔
เด็กหญิงศุจิภรณ์ โพธิอ่อง

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๖๕
เด็กหญิงศุภิสรา ปญญาบุตร

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๖๖
เด็กหญิงอนันตญา อามาตหิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๖๗
เด็กหญิงอรัญญา แสงวิเชียร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๖๘
เด็กหญิงอารยา คันตะลี

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๖๙
เด็กชายกบินทร์ชัย ทีรักษ์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๒๗๐
เด็กชายเจษฎากร แจ้งถินปา

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๗๑
เด็กชายปารเมศ ว่องถินปา

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๗๒
เด็กชายภูริทัต กองอาษา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๗๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แสนกงพลี
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๗๔
เด็กชายศักดิชัย

์

บัวเปย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๗๕
เด็กชายศุภณัฐ ชาญพนัส

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๗๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ กองทอง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๗๗
เด็กชายอภิรัฐ ทาเอือ

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๗๘
เด็กชายเอกพจน์ โวหาญ

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๗๙
เด็กหญิงกัลยา สุนทรดิษฐ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๘๐
เด็กหญิงเจนจิรา ปนะถา

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๘๑
เด็กหญิงชลิดา บัวเชือม

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๘๒
เด็กหญิงฐิตาพร หนองประชุม

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๘๓
เด็กหญิงปาริชาติ บุญมี

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๘๔
เด็กหญิงพรรณนิดา แถวบุญตา

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๘๕
เด็กหญิงพัชราพร ภูคลัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๘๖
เด็กหญิงรสสุคนธ์ บุญเรือง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๘๗
เด็กหญิงรินลณี บำรุงนางาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๘๘
เด็กหญิงวาทินี สมพงษ์

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๘๙
เด็กหญิงวิมลรัตน์ พงษ์สาริการ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๙๐
เด็กหญิงศศินภา บัวใหญ่รักษา

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๙๑
เด็กหญิงสรัลนุช พาผล

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๙๒
เด็กหญิงไอริญ ถนอมเงิน

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๙๓
เด็กชายจุลจักร มุ่งกรอกกลาง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๙๔
เด็กชายชิษณุพงษ์ กลันเกษตรวิทย์

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๙๕
เด็กชายตะวัน ชมภูทวีป

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๙๖
เด็กชายพงศภัค เพิงพุฒ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๙๗
เด็กชายรัชชานนท์ พรมนิล

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๙๘
เด็กชายศุภวิชญ์ กุนคำ

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๒๙๙
เด็กชายสรัลยู พาผล

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๐๐
เด็กชายสิทธิภาคย์ เบญจสิน

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๐๑
เด็กชายสุรชัย ขาววิเศษ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๐๒
เด็กชายอัครวินท์ อุดมพืช

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยสีดา

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๐๔
เด็กหญิงกัญยารัตน์ เย็นสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๓๐๕
เด็กหญิงจันทกานต์ อินตะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๐๖
เด็กหญิงธัญชนก ศรีพลาน

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๐๗
เด็กหญิงธิดาพร มงคลศรี

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๐๘
เด็กหญิงนันณภัทร บำรุงศรี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๐๙
เด็กหญิงปริญกานฒ์ มณีวงค์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๑๐
เด็กหญิงพิชชาภรณ์ จันทร์เถือน

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๑๑
เด็กหญิงมนัสวี สมบัติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๑๒
เด็กหญิงมินตรา โพธิอ่อง

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๑๓
เด็กหญิงรุ่งนภา แผนมัน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๑๔
เด็กหญิงศศิธร กำลังยง

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๑๕
เด็กหญิงอทิตยา ลีแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๑๖
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์สอน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๑๗
เด็กชายกฤษดา สิงห์ทา

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๑๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พิสวรรค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๑๙
เด็กชายจาตุรันต์ หมันเขตกิจ

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๒๐
เด็กชายจารุวัฒน์ คำหมาย

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๒๑
เด็กชายชัยวัฒน์ ไกรยงค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๒๒
เด็กชายธนภณ พัฒนสร

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๒๓
เด็กชายธวัชชัย เผ่นณรงค์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๒๔
เด็กชายธวัชชัย พรมพิทักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๒๕
เด็กชายปารมินทร์ จันทร์แดง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๒๖
เด็กชายปยวัต สาแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๒๗
เด็กชายวุฒิชัย อยู่เย็น

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๒๘
เด็กชายสรวิศ โนราช

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๒๙
เด็กชายสิทธิพงษ์ ไชยดา

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๓๐
เด็กชายสุทธิพงษ์ พรศรีระ

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๓๑
เด็กชายสุรศักดิ

์

พิสวรรค์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๓๒
เด็กชายอดิศักดิ

์

แสนกงพลี
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๓๓
เด็กชายอานนท์ ทิมปราง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๓๔
เด็กหญิงณัฐนันทน์ วิสิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๓๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ อ่วมตุ้ม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๓๖
เด็กหญิงเนตรนภา พันธ์เกตกรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๓๗
เด็กหญิงเนือทิพย์

้

ศิริพยัคฆ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๓๘
เด็กหญิงบงกช รักความซือ

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๓๙
เด็กหญิงพัชราภา เพ็งสุข

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๓๔๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา แสงวิชัย

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๔๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ นวะศรี

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๔๒
เด็กหญิงแววดาว นำพา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๔๓
เด็กหญิงสุภัชชา ปานสุข

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๔๔
เด็กหญิงอรวรรณ โททอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๔๕
เด็กชายกันต์กมน จินารักษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๔๖
เด็กชายจิรศักดิ

์

ขุนพิลึก
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๔๗
เด็กชายแทนไท จันฤทธิ

่ ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๔๘
เด็กชายธนวัฒน์ พิมพ์ดา

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๔๙
เด็กชายนพรัตน์ เกิดแก้ว

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๕๐
เด็กชายนฤดล สุขโต

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๕๑
เด็กชายปุญญพัฒน์ เจริญพร

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๕๒
เด็กชายวิศรุต สว่างเมือง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๕๓
เด็กชายศรัณู อาจเอือ

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๕๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

หิมานนท์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๕๕
เด็กชายอภิรักษ์ จันทร์ศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๕๖
เด็กชายอรัญ แสงกระโทก

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๕๗
เด็กชายอิทธิพล พรมมาก

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๕๘
เด็กหญิงจิรัฎฐชา กลางเสนา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๕๙
เด็กหญิงชนิภา พรรณมาตร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๖๐
เด็กหญิงชลณิชา บุลมชัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๖๑
เด็กหญิงเนือทอง

้

ศิริพยัคฆ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๖๒
เด็กหญิงปนัดดา ไกรเวช

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๖๓
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สรรพอาสา

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๖๔
เด็กหญิงเยาวภา สีขาว

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๖๕
เด็กหญิงวรรณธิดา พุ่มเถือน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๖๖
เด็กหญิงวิภาวี สาเขตการณ์

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๖๗
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พิลึก

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๖๘
เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินทร์พิมพ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๖๙
เด็กหญิงสายฝน กมลพัน

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๗๐
เด็กหญิงสุจิตรา แควชัยภูมิ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๗๑
เด็กหญิงอรปรียา สุขสม

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๗๒ เด็กหญิงอิมฑิราวรรณ
พงษ์ประยูร

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๗๓
เด็กชายศราวุฒิ แก้วเกตุ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๗๔
เด็กหญิงมณีวรรณ สวยสม

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๓๗๕
เด็กหญิงสุมิตา แสนหาสิว

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๗๖
เด็กชายเมธวัฒน์ แสนรัตน์

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๗๗
เด็กหญิงวิภาวัณย์ หัตถะพรม

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๗๘
เด็กหญิงหทัยรัตน์ ศรีเลิศ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๗๙
เด็กชายพีรพัฒน์ พ่วงผ่อง

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๘๐
เด็กชายธีรภัทร มหานาม

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๘๑
เด็กชายพงศ์พันธุ์ กองสีผิว

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๘๒
เด็กชายแสงชัย เขม้นกิจ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๘๓
เด็กหญิงนิรชา ราศรีเฟอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๘๔
เด็กหญิงอภิษฎา ประดับวงศ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๘๕
เด็กหญิงจณิสตา โนนทะราช

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๘๖
เด็กหญิงชลธิชา บุญมีรักษ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๘๗
เด็กชายธวัชชัย กลางเสนา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๘๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สงเคราะห์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๘๙
นายภาณุพงษ์ ถังสูงเนิน

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๙๐
นางสาวศศิกรานต์ พุ่มพฤกษ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๙๑
นางสาวจารุวรรณ บุญชู

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๙๒
นายทิวานนท์ กระแสหัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๙๓
นางสาวมโนชา กระแสหัน

๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๙๔
นายสุขสรร บุญหล้า

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๙๕
นางสาวนุชชิตา ชุชัยสงค์

๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๙๖
นางสาวบุญยนุช จีนอ่อน

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๙๗
นางสาวอรพิมล ตาคำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๙๘
นางสาวคุณัญญา แก้วทิม

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๓๙๙
นางสาวประภัสสร จรัสพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๐๐
นางสาวสุชานันท์ ฉัตรารักษ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๐๑
นางสาวสุพัตรา วันนุวาท

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๐๒
นายชัชนันธรณ์ ทองไชยะ

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๐๓
นายนพดล ชะเอมเทศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๐๔
นายศักดิชัย

์

คันสอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๐๕
นายศิริมงคล อุรัมย์

๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๐๖
นางสาวปทมพร แก้วชัง

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๐๗
นายคมกริช ยกภาษี

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๐๘
นายนฤชา สีดาแหลม

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๐๙
นางสาวกัลยากร ชาโท

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๔๑๐
นางสาวอภิรุจี แก้วนิน

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๑๑
นางสาวนำฝน เสาศิริ

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๑๒
นางสาวอรดา ทะนันใจ

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๔๖๐/๗๔๑๓
เด็กหญิงกัณญาณัฐ เพียรเขตกิจ

๑๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๑๔
เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วถินดง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๑๕
เด็กชายสุริยา เขม้นเขตกิจ

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๑๖
เด็กชายติณณภพ อันเตวาสิก

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๑๗
เด็กชายวรรธนะ บุปผา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๑๘
เด็กชายทศพล ทับสิงห์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๑๙
เด็กชายธนชัย หว่างชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๒๐
เด็กชายจิรวัฒน์ โนนุช

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๒๑
เด็กชายพีรพัฒน์ ฉิมสวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๒๒
เด็กชายอรรถพล ชาเกาะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๒๓
เด็กชายณรงค์ชัย ไสยาวัน

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๒๔
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ถาบุญเรีอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๒๕
เด็กหญิงสุพัตรา ภาคโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๒๖
เด็กหญิงปนมนัส แซงบุญนาง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๒๗
เด็กหญิงนิชานาถ เพ็ญเขตรกรณ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๒๘
เด็กหญิงภาวิณี พูลสวัสดิ

์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๒๙
เด็กหญิงนงนภัส กล้าหาญ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๓๐ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ว่องถินเถือน

่ ่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๓๑
เด็กหญิงพีรดา ชาญพะนัด

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๓๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไสยวุฒิ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๓๓
เด็กหญิงชญานี เกตุศิละ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๓๔
เด็กชายธนากร ทิพย์รักษ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๓๕
เด็กชายทรัพย์ศิริ สัทธศรี

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๓๖
เด็กชายกรวิชญ์ ทองแกมแก้ว

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางงู วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๓๗
เด็กชายธนพงศ์ วงค์อ้าย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๓๘
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสงอินทร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๓๙
เด็กหญิงปนัดดา เชนนอก

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๔๐
เด็กชายกฤตกร ปองชัย

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๔๑
เด็กชายอัษฎาวุธ จงพลสิทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๔๒
นายอาทิตย์ ชมชาติ

๒๐/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๗๔๔๓
เด็กชายจิรภัทร รินทองมา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๔๔
เด็กชายชยานันท์ เอียมทองแดง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๔๔๕
เด็กชายณภัทร วัฒนะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๔๖
เด็กชายณัฐพันธุ์ ชะนัดรัมย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๔๗
เด็กชายนัทกร ฟกทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๔๘
เด็กชายปกาสิต ไล้ทองคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๔๙
เด็กชายประดิษฐ์ ภู่วิเศษ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๕๐
เด็กชายพชรดนัย ฉิมมา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๕๑
เด็กชายพิริยศักดิ

์

กอบกำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๕๒
เด็กชายภูวดล วงษ์มัน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๕๓
เด็กชายภูวฤทธิ

์

สายภู่
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๕๔
เด็กชายวรากร เปยจันทึก

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๕๕
เด็กชายศุภสิทธิ

์

ศรีเชียงสา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๕๖
เด็กชายอนันธชัย เสพรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๕๗
เด็กชายอิทธิพล อินทร์ทับ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กระทู้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๕๙
เด็กหญิงบัณฑิตา มีแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๖๐
เด็กหญิงพิไลวรรณ ใยคง

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๖๑
เด็กหญิงพุธิตา ชูแสง

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๖๒
เด็กหญิงลักษิกา โพธิอ่อง

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๖๓
เด็กหญิงสุชาวดี พรมณี

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๖๔
เด็กหญิงอมรรัตน์ แย้มสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๖๕
เด็กชายทีปกร แสงพิสาร

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๖๖
นางสาวผดุงขวัญ ศรีคำขลิบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๖๗
เด็กชายบุณยกร สีทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๖๘
เด็กชายภูบดี ศิลปมงคล

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๖๙
นายมินทร์ธาดา น้อยอยู่

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๗๐
นายเมธี ฟกทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๗๑
เด็กหญิงนิศานารถ กุลาสี

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๗๒
นางสาวพิมพิศา บ่อทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๗๓
เด็กหญิงรุ่งระวี ชมพูน

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๗๔
เด็กหญิงกนิษฐา เถยสูงเนิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๗๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงคันที

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๗๖
เด็กหญิงอนัญญา รุ่งสันเทียะ

้

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๗๗
นายธีรกานต์ อะโคตมี

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๗๘
นายณิชากร สีชมภู

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๗๙
นางสาวชุติภา วัฒนะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๔๘๐
นายศุภพล บุญพูล

๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๘๑
นายโชติพัฒน์ ืจงค์ประสงค์

ื

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๘๒
นางสาวนำทิพย์ ราชเพียแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๘๓
นายธนัช สุยะนา

๑๓/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๔๖๐/๗๔๘๔
เด็กหญิงแคทรียา พลชา

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนนำสาดกลาง วัดนำสาดกลาง  

นว ๓๔๖๐/๗๔๘๕
เด็กหญิงอัมริกา พิลาศรี

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนนำสาดกลาง วัดนำสาดกลาง  

นว ๓๔๖๐/๗๔๘๖
เด็กหญิงรติมา ระหงษ์ทอง

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนนำสาดกลาง วัดนำสาดกลาง  

นว ๓๔๖๐/๗๔๘๗
เด็กหญิงพรปวีณ์ ศรีเขียว

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนนำสาดกลาง วัดนำสาดกลาง  

นว ๓๔๖๐/๗๔๘๘
เด็กหญิงศศินิภา ท้าวปญญา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนนำสาดกลาง วัดนำสาดกลาง  

นว ๓๔๖๐/๗๔๘๙
เด็กชายธีรภัทร ถาวรพจน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๔๙๐
เด็กชายนวพล พุทรา

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๔๙๑
เด็กชายสรรพวิท อ่องเภา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๔๙๒
เด็กชายสุทัศน์ จันทร์ค้อม

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๔๙๓
เด็กหญิงชลิตา สุระวิทย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๔๙๔
เด็กหญิงณัฐนิชา หลวงนวน

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๔๙๕
เด็กหญิงนคนันทินี เขียวพุฒ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๔๙๖
เด็กหญิงนันทิชา แว่นฟอง

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๔๙๗
เด็กหญิงมนัสชา พลเวช

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๔๙๘
เด็กชายกรวิชญ์ คะสุวรรณ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๔๙๙
เด็กชายกฤษณศักดิ

์

อินทรเทศ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๐๐
เด็กชายจิรเมธ พรมอ่อน

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๐๑
เด็กชายชยังกูร ไกรสอน

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๐๒
เด็กชายชุติพนธ์ คำแผลง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๐๓
เด็กชายฐิติพงศ์ รามโพธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๐๔
เด็กชายนันทภูมิ บุญหาญ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๐๕
เด็กชายวาสิต บุญมี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๐๖
เด็กชายสรวิศ สุขเจริญ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๐๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ปองโรคา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๐๘
เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญมีสุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๐๙
เด็กหญิงชนากานต์ รวยสูงเนิน

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๑๐
เด็กหญิงณัฐพร น้อยแสง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๑๑
เด็กหญิงปริชญา เทียมแก้ว

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๑๒
เด็กหญิงภคพร ชัยชาญ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๑๓
เด็กหญิงสุกัญญา เหล่าเร่ง

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๑๔
เด็กหญิงอภิชญา ฉำผล

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๕ / ๒๔๙

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๕๑๕
เด็กหญิงอัญชิสา บรรจงทรัพย์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๑๖
เด็กหญิงอารียา แย้มยิมวงศ์

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๑๗
เด็กชายธนภัทร ศิริ

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๑๘
เด็กชายธราเทพ ปอมอยู่โคน

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๑๙
เด็กชายภัชรพนธ์ มหาเพ็ง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๒๐
เด็กชายเพรียวพันธุ์ สนจันทา

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๒๑
เด็กชายพัชรพล เกษร

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๒๒
เด็กชายสิทธิพร สินปรุ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๒๓
เด็กชายสุทธิพร ชิลหงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๒๔
เด็กชายอภิชาญ โขนชัยภูมิ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๒๕
เด็กชายอรุณรัตน์ ขันอาษา

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๒๖
เด็กหญิงชลธิชา แข็งกร่าง

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๒๗
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ต่อชีพ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๒๘
เด็กหญิงพัชณา ฟองจำเริญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๒๙
เด็กหญิงภัคนันท์ ผู้ภักดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๓๐
เด็กหญิงสุรีพร ชิลหงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๓๑
เด็กหญิงโสภิตนภา มันกสิวิช

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๓๒
เด็กหญิงอภิญญา เวินขุนทด

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๓๓
เด็กหญิงอาลิษา สีนินมงคล

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๓๔
เด็กชายณัฐภัทร แก้วปรีชา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๓๕
เด็กชายธีรธรรม อุดมพืช

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๓๖
เด็กชายปยะราช เคนวงศ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๓๗
เด็กชายอนุวัตร นุ่มมีศรี

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๓๘
เด็กหญิงกมลชนก ขุนเมือง

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๓๙
เด็กหญิงจรรยพร พรหมจรรย์

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๔๐
เด็กหญิงชลดา บุญอินทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๔๑
เด็กหญิงโชติกา อินทสนธิ

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๔๒
เด็กหญิงทรงพร เผือกผู้

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๔๓
เด็กหญิงทิพย์วรรณ สีเมฆ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๔๔
เด็กหญิงทิพย์วรา กระต่ายโพธิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๔๕
เด็กหญิงธิษณามตี สุขสิงห์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๔๖
เด็กหญิงนุชวรา บัวกลำ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๔๗
เด็กหญิงเบญจมาศ มีไชย

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๔๘
เด็กหญิงปริชาติ ดวงขันธ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๔๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เทียงแขม

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๕๕๐
เด็กหญิงพิชาดา ชูขาว

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๕๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ อินทร์เทศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๕๒
เด็กหญิงรวิพร โมราราย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๕๓
เด็กหญิงวรัมพร คล้อยสมัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๕๔
เด็กหญิงศรินธรา เสนานันท์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๕๕
เด็กหญิงสุพัตรา อยู่ไทย

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๕๖
เด็กหญิงอรัญญา ปรีแย้ม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๕๗
เด็กชายกนกพล พันทุม

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๕๘
เด็กชายกิตติ สวยประเสริฐ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๕๙
เด็กชายจักรพงษ์ จันทคัด

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๖๐
เด็กชายจิรพัส พลอยขุนทด

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๖๑
เด็กชายณธกร รอดแสวง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๖๒
เด็กชายธนวัฒน์ รอดแสวง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๖๓
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ทองอยู่สุข

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๖๔
เด็กชายศรยุทธ ลอยขจร

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๖๕
เด็กหญิงกมลพรรณ กุลศิริ

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๖๖
เด็กหญิงเกวลี สมใจ

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๖๗
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ อินทวิเศษ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๖๘
เด็กหญิงเขมจิรา ชัญญมาตย์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๖๙
เด็กหญิงคันธรัตน์ ดีฉนวน

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๗๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จองสุข

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๗๑
เด็กหญิงทิพวรรณ นามเสือ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๗๒
เด็กหญิงลัคณา แตงโพธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๗๓
เด็กหญิงวาสนา สุขเกษม

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๗๔
เด็กหญิงศศิวิมล หวังเย็นกลาง

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๗๕
เด็กหญิงสุภานันท์ ยิงทรัพย์

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๗๖
เด็กชายคธาวุฒิ สายบุตร

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๗๗
เด็กชายคุณากร สินสุพรรณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๗๘
เด็กชายจิรายุ นามภักดี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๗๙
เด็กชายชารักษ์ เครือบขุนโท

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๘๐
เด็กชายณภัทร นินสงค์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๘๑
เด็กชายธนชิต บุญเกิด

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๘๒
เด็กชายธีรัช อุ่นสมบัตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๘๓
เด็กชายเปปเปอร์ เขียวพุฒ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๘๔
เด็กชายพรพินิต จันทร์นวน

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๕๘๕
เด็กชายภูริพัฒน์ เลือนย้วน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๘๖
เด็กชายสรชัช วัยอาภา

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๘๗
เด็กชายสิทธา คงจันทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๘๘
เด็กชายอธิป บุญช่วย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๘๙
เด็กชายอรรถกร สินสุพรรณ์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๙๐
เด็กหญิงกมลพรรณ สุขุมนัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๙๑
เด็กหญิงกรวรรณ สุขุมนัย

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๙๒
เด็กหญิงเขมิกา เงินถม

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๙๓
เด็กหญิงจันทกร ศรีโสดา

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๙๔
เด็กหญิงจิรภิญญา บัวมาศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๙๕
เด็กหญิงดมิสา เกตุสุวรรณ์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๙๖
เด็กหญิงบุณยาพร จันทร์โท

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๙๗
เด็กหญิงปญณพร ชมพูน

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๙๘
เด็กหญิงปาลิตา บุญฮุย

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๕๙๙
เด็กหญิงภารวี นามน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๐๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ มันใจ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๐๑
เด็กหญิงวราลี โตม่วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๐๒
เด็กหญิงวรินทร สร้อยสน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๐๓
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ อินทร์ตา

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๐๔
เด็กชายกฤตนัย สหะชาติ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๐๕
เด็กชายจารุเดช หลักหาญ

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๐๖
เด็กชายจิตรเทพ มณีธรรม

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๐๗
เด็กชายจิรารุวัธ ชลูด

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๐๘
เด็กชายณัฐนันท์ ศรีทะวงศ์

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๐๙
เด็กชายณัฐภัทร ทรัพย์สิน

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๑๐
เด็กชายธนภูมิ จันทร์แปน

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๑๑
เด็กชายธนากร บุญอยู่

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๑๒
เด็กชายธาวิน คำเคน

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๑๓
เด็กชายธีร์ธวัช โสพรม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๑๔
เด็กชายนที ศิลารัตน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๑๕
เด็กชายนนทกร มะโนน้อม

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๑๖
เด็กชายนวพล แก้วกลาง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๑๗
เด็กชายนิคคอน ลีลาหอม

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๑๘
เด็กชายพงศกร คงรำพึง

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๑๙
เด็กชายภทร มาลา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๖๒๐
เด็กชายเมธาพัฒน์ ทวิโรจน์หิรัญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๒๑
เด็กชายรัฐพล นุ่มมีศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๒๒
เด็กชายวุฒิพงศ์ ก้อนจันทร์เทศ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๒๓
เด็กชายศุภกร จิตรชนะ

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๒๔
เด็กชายสหรัฐ ศรีม้า

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๒๕
เด็กชายสิริรัตน์ นวลสุ่ม

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๒๖
เด็กชายสุกฤต คำพิรานนท์

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๒๗
เด็กชายเสกสรร แสงเพชร

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๒๘
เด็กชายอนุพงษ์ ทับแสง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๒๙
เด็กชายอภิชาติ รอดตัว

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๓๐
เด็กชายอภิษิต ประเสริฐวงษ์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๓๑
เด็กชายอิทธิ คงเพ็ชรศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๓๒
เด็กหญิงเปมิกา แก้วไพรชัฏ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๓๓
เด็กหญิงศุภานัน งามนนท์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๓๔
เด็กหญิงสายชล ยนสีมา

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๓๕
เด็กชายคเณศ ตุ้มพลอย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๓๖
เด็กชายณัฐฏชา หลวงประทุม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๓๗
เด็กชายณัฐพล จันทร์แก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๓๘
เด็กชายถิรวัฒน์ มีคำสัตย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๓๙
เด็กชายถิรวิทย์ ขุนบุญ

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๔๐
เด็กชายทนงศักดิ

์

จันทรา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๔๑
เด็กชายธนากร วอทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๔๒
เด็กชายธนายุทธ

เตชะไพบูลย์วัฒน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๔๓
เด็กชายธัชพล วงศ์ทา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๔๔
เด็กชายธีรเมธ อ่องสกุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๔๕
เด็กชายบัญญวัช เริงรมย์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๔๖
เด็กชายพรณัฐวุฒิ ลือหาญ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๔๗
เด็กชายพีรพล การกล้า

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๔๘
เด็กชายพีรพัฒน์ เอียมสันเทียะ

่ ๊

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๔๙
เด็กชายราเมศวร์ คล้ายสมมุติ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๕๐
เด็กชายวรฤทธิ

์

สอนทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๕๑
เด็กชายศุภกฤต ชาญเดช

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๕๒
เด็กชายสหรัฐ จันทร์กระจ่าง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๕๓
เด็กชายอภิชาติ ศรีภูเวียง

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๕๔
เด็กชายกรวิชญ์ ภูเรืองเดช

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๖๕๕
เด็กหญิงนิศา พรมศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๕๖
เด็กหญิงภารดี ร่มโพธิรี

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๕๗
เด็กหญิงสาธินี สกุลมี

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๕๘
เด็กหญิงสิริกร อินทร์ตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๕๙
เด็กหญิงสุวรรณา สีเงิน

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๖๐
เด็กหญิงสริญญา หมัดประสิทธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๖๑
เด็กหญิงปพิชญา เจ๊กชำนาญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๖๒
เด็กหญิงกมลพรรณ แก้วโต

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๖๓
เด็กหญิงปลายฟา บุญสวัสดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๖๔
เด็กชายวรายุทธ จุ่นน้อย

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๖๕
เด็กหญิงสมฤทัย จอกแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๖๖
เด็กหญิงกนกพร ฉัตรเงิน

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๖๗
เด็กหญิงวรรณภา ม้าเทศ

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๖๘
เด็กหญิงกุลนิดา แสงทองทาบ

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๖๙
เด็กหญิงนฤมล เกษศรี

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๗๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ สีเขียว

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๗๑
เด็กชายจีรโชติ วงศาชัย

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๗๒
เด็กชายจุลดิส ปะละศรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๗๓
เด็กชายบัณฑวัต แจ้งทองไทย

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๗๔
เด็กชายวัลลภ บัวงาม

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๗๕
เด็กหญิงขจีพรรณ นิมจำนงค์

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๗๖
เด็กหญิงวริศรา แหลมเทียน

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๗๗
เด็กชายคลังเพชร สูนน่วม

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๗๘
เด็กชายณัฐวุฒิ อิมสมบูรณ์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๗๙
เด็กชายวรวุฒิ รวบรวม

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๘๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ลายภูษา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๘๑
เด็กชายฐิติกร เข็มมะรัง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๘๒
เด็กชายณัฐกิตติ

์

รอดสการ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๘๓
เด็กชายกฤษฎา แดงชาวนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๘๔ เด็กหญิงสุพิชญนันทน์
ปนสุข

๒๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๘๕
เด็กชายณัฐภูมินทร์ บุญดล

๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๘๖
เด็กหญิงธนพร น้อยคง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๘๗
เด็กหญิงธัญชนก ขำสุข

๐๙/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๘๘
เด็กหญิงสุวรรณี แก้วปรีชา

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๘๙
เด็กหญิงภัทรวดี ลิลา

๑๗/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๖๙๐
เด็กชายทักษ์ดนัย นนทะพา

๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๙๑
เด็กหญิงรสนันท์ เขียวละออ

๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๙๒
เด็กหญิงอโยฤทัย ชุ่มแปน

๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๙๓
เด็กหญิงนภัสนันท์ มนตรี

๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๙๔
เด็กหญิงกุลวดี บุญอำ

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๙๕
เด็กชายราเมศ กรมบัว

๐๘/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๙๖
เด็กชายสารัช ขวัญเทศ

๒๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๙๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เวียงวงษ์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๙๘
เด็กหญิงสุธิตา หันสาริการ

๑๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๖๙๙
เด็กหญิงอภิชญา สืบสิน

๑๖/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา อินทรเรืองศร

๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๐๑
เด็กชายวรวรรธน์ จุลกะเศียน

๒๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๐๒
เด็กชายณัฎฐรัฐ ธนะเศรษฐศักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๐๓
เด็กชายธนกฤต เพ็ชรคง

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๐๔
เด็กชายวรพจน์ ทรงวิเศษ

๐๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๐๕
เด็กชายปภังกร แก้วนิคม

๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๐๖
เด็กหญิงลดาวัลย์ ณัฐพัชรนันทร์

๑๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๐๗
เด็กหญิงปทุมภรณ์ ขาวทอง

๒๑/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๐๘
เด็กหญิงประภาสิริ อนุสาสนะนันท์

๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๐๙
เด็กหญิงมธุริน เกษมสงคราม

๒๒/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๑๐
เด็กหญิงสุจิณณา รักนา

๑๘/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๑๑
เด็กหญิงสโรชา สุขแก่น

๒๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๑๒
เด็กหญิงฐิติพรรณ พุทธรุณ

๒๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๑๓
เด็กหญิงวรัญญา ศรีเมฆ

๑๑/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๑๔
เด็กชายนริศ วงศ์วาน

๑๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๑๕
เด็กหญิงศิริกัลยา บุญจิตร

๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๑๖
เด็กหญิงสายธาร ชาติบุตร

๒๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๑๗
เด็กชายปติพร ลีตระกูล

้

๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๑๘
เด็กหญิงกนกวรรณ พุกโมด

๒๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๑๙
เด็กหญิงวชิรญาณ์ บำรุงทอง

๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๒๐
เด็กหญิงลักษิกา เส็งเอียม

่

๑๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๒๑
เด็กหญิงนันต์นรี คุ้มเนตร

๒๐/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๒๒
เด็กหญิงพรไพลิน อินทรวิเศษ

๒๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๒๓
เด็กหญิงศิรภัสสร สีหา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๒๔
เด็กชายศุภร บุญชืน

่

๒๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๑ / ๒๔๙
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๗๒๕
เด็กชายกฤษฎ์พันธุ์ สะใบนาค

๒๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๒๖
เด็กหญิงธนัชญา รักนา

๑๒/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๒๗
เด็กหญิงศรัณย์พร สมบูรณ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๒๘
เด็กหญิงเพ่ยซือ

่

ลี
๐๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๒๙
เด็กชายพชรพล เชืออินทร์

้

๒๕/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๓๐
เด็กหญิงวรณัน โกมลฑา

๑๔/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๓๑
เด็กหญิงสิริเนตร ทองอ่อน

๑๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๓๒
เด็กชายณภัทร อินทร์ประสาท

๐๓/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๓๓
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ประทุมศรี

๑๑/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๓๔
เด็กหญิงจิดาภา นิมอนงค์

่

๐๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๓๕
เด็กหญิงธมนวรรณ น้อยมะลัง

๐๖/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๓๖
เด็กชายปุณยวีย์ บุญพิมพ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๓๗
เด็กหญิงนฤพร ครองสัตย์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๓๘
เด็กหญิงวริมน ประภาศรี

๐๖/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๓๙
เด็กหญิงวรัญญา รุ่งเรืองวิรัชกิจ

๑๑/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๔๐
เด็กหญิงภัคสุดา วิปสสะ

๑๔/๐๙/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๔๑
เด็กหญิงภาเกตุ ไชยแสน

๐๔/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๔๒
เด็กชายยางซุง โสภาพงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๔๓
เด็กชายปฏิภาณ ปอมหิน

๑๓/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๔๔
เด็กหญิงพัฒนิกาณ์ รบประเสริฐ

๒๐/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๔๕
เด็กหญิงรินรดา ใจเพชร

๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๔๖
เด็กชายคณิศิลป พันศรี

๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๔๗
เด็กหญิงกฤตยา บุตรศรี

๒๗/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๔๘
เด็กชายนันทภพ อภิสนธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๔๙
เด็กหญิงวิภาดา ขำโชติ

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๕๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร องค์อาจ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๕๑
เด็กหญิงณัฐชยา พัดไทย

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๕๒
เด็กหญิงพิชญาภา เอกวิไล

๓๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๕๓
เด็กหญิงพิมรัมภา โพธิทอง

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๕๔
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เพ็ชรรืน

่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๕๕
เด็กชายณฐนนท์ วงษ์มณี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๕๖
เด็กหญิงผกาพรรณ แก้วปรีชา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๕๗
เด็กหญิงฐิติวรฎา บุญเกตุ

๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๕๘
เด็กหญิงธมลวรรณ ศิริ

๐๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๕๙
เด็กหญิงศุภกานต์ เพ็งอิม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๗๖๐
เด็กชายภัทรนันท์ อ่วมภักดี

๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๖๑
เด็กชายพงศพัศ ภักดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๖๒
เด็กชายอิทธิวัชร คงเถือน

่

๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๖๓
เด็กหญิงวิรัลยา ยอดทองดี

๑๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๖๔
เด็กหญิงธนัชชา รอดแสวง

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๖๕
เด็กหญิงสิทธิสิณี ศรีจันทร์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๖๖
เด็กหญิงสุนันทา พุ่มเจริญ

๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๖๗
เด็กหญิงอรชา สายภู่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๖๘
เด็กชายคำศร แก้วภาพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๖๙
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร

๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๗๐
เด็กหญิงนัญท์ณภัส ชิโนเรสโยธิน

๑๗/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๗๑
เด็กหญิงกิตติกา นารี

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๗๒
เด็กหญิงชุติมา สุขอยู่

๐๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๗๓
เด็กหญิงทัตพิชา ญานสว่าง

๐๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๗๔
เด็กหญิงภัททิยา อ่อนบาง

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๗๕
เด็กหญิงอติพร หุ้มไธสง

๒๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๗๖
เด็กหญิงวริษา เลาะสูงเนิน

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๗๗
เด็กชายปติพงศ์ สังข์กลม

๒๙/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๗๘
เด็กหญิงอัญญาณี อินทชัย

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๗๙
เด็กหญิงวิมลสิริ รัตนสีหา

๑๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๘๐
เด็กชายณัฐดนัย กัณทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๘๑
เด็กชายรพีภัทร เนติไพโรจน์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๘๒
เด็กชายสุกฤตยา พรมมา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๘๓
เด็กหญิงภัทชา จันทร์ครุธ

๑๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๘๔
เด็กหญิงสุชานันท์ ขันกล

๒๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๘๕
เด็กหญิงปาณิศา จันทรังษี

๐๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๘๖
เด็กหญิงปาริฉัตร ชืนกมล

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๘๗
เด็กหญิงภิฆัมภรณ์ วิมลพันธ์

๐๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๘๘
เด็กชายอัครวินท์ ชาญเดช

๑๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๘๙
เด็กหญิงภคพร อินทรประสาท

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๙๐
เด็กหญิงณิชาดา ไชยมา

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๙๑
เด็กหญิงเหมวรรณ ทองตะลุง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๙๒
เด็กหญิงเพชรจิรา บัวกลม

๒๕/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๙๓
เด็กหญิงกฤตพร สมบุญนา

๑๒/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๙๔
เด็กหญิงกัญจนพร สิงคาล

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๗๙๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ แต่งทรัพย์

๒๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๙๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร ฉิมปาน

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๙๗
เด็กหญิงธารีรัตน์ สุขคนธ์

๑๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๙๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุลำนาจ

๐๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๗๙๙
เด็กหญิงปภาวดี เกษมสงคราม

๐๙/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๐๐
เด็กหญิงณัฐชา บุตรแก้ว

๒๓/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๐๑
เด็กชายภูตะวัน สีลาปง

๒๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๐๒
เด็กชายศราวุฒิ ยิงสูงเนิน

่

๑๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๐๓
เด็กหญิงภรธีรา ทองสันเทียะ

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๐๔
เด็กหญิงศรุตา ช่วยการ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๐๕
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มางาม

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๐๖
เด็กหญิงจีรนันท์ แต้ลำพัว

๑๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๐๗
เด็กหญิงอารีรัตน์ เกตุช่วย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๐๘
เด็กหญิงวริษา สีภักดี

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๐๙
เด็กหญิงหนึงสกุล

่

อินทร์เพ็ญ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๑๐
เด็กชายชัยพล แกล้วเชิงค้า

๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๑๑
เด็กหญิงธนัชพร แสงสว่าง

๒๒/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๑๒
เด็กชายอิสระภาพ ศรีเพ็ง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๑๓
เด็กชายปยพัทธิ

์

ณ จำปาศักดิ

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๑๔
เด็กชายปวริศ มหาพรม

๑๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๑๕
เด็กชายดนุชา เอียมเนตร

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๑๖
เด็กชายธนากร เอียมกระจ่าง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๑๗
เด็กชายรัชชานนท์ แถมพยัค

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๑๘
เด็กชายจิรายุ พานอินทร์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๑๙
เด็กชายชนาธิบ แจ้งประโคน

๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๒๐
เด็กหญิงสุชาดา บุปผาชาติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๒๑
เด็กหญิงภัทรวรรณ อ่อนสำอาง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๒๒
เด็กหญิงกนกพร ประสาททอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๒๓
เด็กหญิงปวีณา อินทร์ภู่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๒๔
เด็กหญิงศิริวรรณ ประคองเทียน

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๒๕
เด็กหญิงฐิตารีย์ เหว่าโต

๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๒๖
เด็กหญิงอทิตญา อินทะชิต

๒๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๒๗
เด็กหญิงภัทรภร ครองชีพ

๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๒๘
เด็กหญิงจิรารัตน์ แก้วสุข

๑๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๒๙
เด็กหญิงจิตสุภา เอียมชม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๘๓๐
เด็กหญิงนปภา อภิสนธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๓๑
เด็กหญิงกัญญณิช ขาวผ่อง

๒๗/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๓๒
เด็กหญิงรติรัตน์ สีทิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๓๓
เด็กหญิงดาราวดี คงอุบล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๓๔
เด็กชายเขมินทร์ อินทร์แดน

๐๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๓๕
เด็กชายอภิชาต ทิพย์สันเทียะ

๊

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๓๖
เด็กชายสรอรรถ สุคนธารัตน์

๒๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๓๗
เด็กชายสถาพร อ่องสกุล

๑๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๓๘
เด็กชายธีราทร พวงจำปา

๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๓๙
เด็กชายวิศรุต วันประเวช

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๔๐
เด็กหญิงธัญชนก เชือนุ่น

้

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๔๑
เด็กหญิงชาลิสา อิมพัฒน์

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๔๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองศรี

๓๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๔๓
เด็กหญิงไอรดา สกุลมา

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๔๔
เด็กหญิงณัฏฐนิช สกุลมา

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๔๕
เด็กหญิงรุจรดา สกุลมา

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๔๖
เด็กหญิงสุนิสา คล้ายสมมุติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๔๗
เด็กหญิงวริศรา ชืนผล

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๔๘
เด็กหญิงชนาพร เขียวอุไร

๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๔๙
เด็กหญิงมานิต แก้วสุขศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๕๐
เด็กหญิงณัฐธิชา คำกอง

๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๕๑
เด็กหญิงลลิตา แก้วสุขศรี

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๕๒
เด็กหญิงอรกช บุญจิตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๕๓
เด็กหญิงสโรชา อ่างทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๕๔
เด็กหญิงกานดาลิน ตุ้มพลอย

๒๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๕๕
เด็กชายขติยะ พหลยุทธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๕๖
เด็กชายอานนท์ พรมมาผิว

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๕๗
เด็กชายธัญเทพ บุญรัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๕๘
เด็กชายกฤษณ์ติภัท รอดศรีสมุทร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๕๙
เด็กชายญาณพัฒน์ อาภรรัตน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๖๐
เด็กชายธุวานนท์ แก้วเกตุ

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๖๑
เด็กชายณัฐพงษ์ จาบทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๖๒
เด็กชายนนทวิชญ์ วรวีกิจการณ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๖๓
เด็กชายพฤกชนันท์ แหลมเทียน

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๖๔
เด็กชายพชรพล เอียมเทพ

่

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๘๖๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พรมเคียมอ่อน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๖๖
เด็กหญิงกชพร ชีพสุวรรณ

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๖๗
เด็กหญิงวรรณพร อินทร์เหลา

๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๖๘
เด็กหญิงฐิตาพร สกุลมา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๖๙
เด็กหญิงกฤติมา อินทร์เอก

๐๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๗๐
เด็กหญิงชุตินันท์ ขวาขัน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๗๑
เด็กหญิงพิมพิดา สว่างพฤกษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๗๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ธีระปญโญ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๗๓
เด็กหญิงเปมิกา คำไพเราะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๗๔
เด็กหญิงกิติมา บุญมี

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๗๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ กุตัน

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๗๖
เด็กหญิงปรัดดา พูลทอง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๗๗
เด็กชายณัฐภัทร กาทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๗๘
เด็กชายนันทิพัฒน์ จันทร์ศรี

๓๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๗๙
เด็กชายณฐธนพล วัฒนพฤกษชาติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๘๐
เด็กชายภัทรดนัย อู่อินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๘๑
เด็กชายศุภวัฒน์ แก่นทรัพย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๘๒
เด็กชายวรเมธ ภู่เฟยม

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๘๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ เดชพงษา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๘๔
เด็กชายปณิธาน หนูเนตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๘๕
เด็กหญิงปยพร ชุมแก้ว

๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๘๖
เด็กหญิงกชพร รักนา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๘๗
เด็กหญิงกัลยกร อภิสิทธิศักดิ

์ ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๘๘
เด็กหญิงธิติมา คุ้มวงษ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๘๙
เด็กหญิงวรรณริสา อ่องสกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๙๐
เด็กหญิงอริศรา อุชะกะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๙๑
เด็กหญิงนาราภัทร จุไรรัตน์พร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๙๒
เด็กหญิงศรินลิตา อู่อินทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๙๓
เด็กหญิงเขมิกา พรมภิรมย์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๙๔
เด็กหญิงอรนิดา เณรแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๙๕
เด็กหญิงรักษวรรณ ทัพวิเศษ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๙๖
เด็กหญิงชุมณภัทร ขุนภักดี

๐๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๙๗
เด็กหญิงพัณณิตา ใสเขียนวงศ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๙๘
เด็กหญิงอรกัญญา พัดศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๘๙๙
เด็กชายผลิตโชค กำการยุทธ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๙๐๐
เด็กหญิงจิตรกัญญา แก้วสุขศรี

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๐๑
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เบ้าหล่อ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๐๒
เด็กชายพรศักดิ

์

จีนบำรุง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)

วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๐๓
เด็กหญิงปาวรา เจนศิริโชติ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๐๔
เด็กชายธีรเดช ติมานนท์

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๐๕
เด็กหญิงมนัสนัน พรมจันทร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๐๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ชนะศักดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๐๗
เด็กชายภาณุพงศ์ ศิลาพันธ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๐๘
เด็กชายอภิชานน โอภาษี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๐๙
เด็กหญิงวิภาวี พรมสุข

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๑๐
เด็กหญิงชนิตรา ขำเรือง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๑๑
เด็กหญิงสุชาวดี นนทะพา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๑๒
เด็กชายกิตติพงศ์ ธงศิลา

๑๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๑๓
เด็กชายไพศาล เฉลิมสุข

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๑๔
เด็กหญิงวนันญา บุญนุ่ม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๑๕
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์ ทองโม้

๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๑๖
เด็กหญิงกฤษติยา พุฒิเพ็ญ

๐๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๑๗
เด็กชายศิริชัย ชูขาว

๒๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๑๘
เด็กชายสุพัฒน์ เนตรมาตุภูมิ

๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๑๙
เด็กชายธนบัตร แหลมแก้ว

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๒๐
เด็กหญิงรัชฎาพร โภชนา

๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๒๑
เด็กชายเจษฎากร สุซา

๐๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๒๒
เด็กหญิงชนาภา กุลโรจน์พานิช

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๒๓
เด็กหญิงขวัญจิรา คงเพชรศักดิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๒๔
เด็กหญิงวาทินี บุญบำรุง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๒๕
เด็กหญิงสุชานันท์ ล้วนเกษม

๒๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๒๖
เด็กชายภูริทัต ทองอยู่สุข

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๒๗
เด็กหญิงพรนภัส ศรีเมฆ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๒๘
เด็กชายจักรี การะเกษ

๐๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๒๙
เด็กหญิงนิติลักษณ์ อิมยวง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๓๐
เด็กหญิงอริสรา วงษ์ชาลี

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๓๑
เด็กหญิงเกตุแก้ว สุขมล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๓๒
เด็กชายปยวัฒน์ โพธิทอง

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๓๓
เด็กหญิงกันติชา ดีบัว

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๓๔
เด็กชายพีรภัทร เงินโพรง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๙๓๕
เด็กหญิงชนัญธิดา จันทร์วิชัย

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๓๖
เด็กหญิงนำเพชร ม้าเทศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๓๗
เด็กหญิงนำพลอย ม้าเทศ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๓๘
เด็กหญิงสุจิตรา พรมนวล

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๓๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ก้อนเนียม

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๔๐
เด็กหญิงศวิตา เลขนอก

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๔๑
เด็กหญิงพิชชาพร นิมอนงค์

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๔๒
เด็กหญิงจันศิลารัตน์ เนท

๒๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๔๓
เด็กหญิงกัลปภัส ชูฉำสิงห์วิกิจ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๔๔
เด็กชายธีรพงศ์ ยิมปาน

้

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๔๕
เด็กชายเฉลิมพล แก้วนิคม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๔๖
เด็กชายเฉลิมเกียรติ แก้วนิคม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๔๗
เด็กชายภูริ อ่อนทอง

๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๔๘
เด็กชายโภคิน ศรีสิริเสถียร

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๔๙
เด็กชายสิทธิพร จิตรชนะ

๒๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๕๐
เด็กหญิงวิมลรัตน์ อำพรม

๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๕๑
เด็กหญิงภัทรีญา โพธิ่อ่อง

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๕๒
เด็กหญิงรวิสรา พานิช

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๕๓
เด็กหญิงอริศญา ชินโพธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๕๔
เด็กหญิงมาริษา โลหะเวช

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๕๕
เด็กหญิงณัฐพัชร์ บุตรดี

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๕๖
เด็กหญิงกนกพร จุลเมือง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๕๗
เด็กชายญาณพัฒน์ โลหะเวช

๒๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๕๘
เด็กหญิงปนัสดา ทองอยู่สุข

๑๔/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๕๙
เด็กหญิงนฏกร เดิมสันเทียะ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๖๐
เด็กหญิงนุชนาฏ มันเกษวิทย์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๔๖๐/๗๙๖๑
เด็กชายบูรพา พลสว่าง

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วัดห้วยธารทหาร  

นว ๓๔๖๐/๗๙๖๒
เด็กชายศิรสิทธิ

์

ครึมค้างพลู

้

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วัดห้วยธารทหาร  

นว ๓๔๖๐/๗๙๖๓
เด็กหญิงณัฐนิชา พงษ์เวียง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วัดห้วยธารทหาร  

นว ๓๔๖๐/๗๙๖๔
เด็กหญิงนภัสวรรณ นอขุนทด

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วัดห้วยธารทหาร  

นว ๓๔๖๐/๗๙๖๕
เด็กชายทินภัทร ยิมบุปผา

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วัดห้วยธารทหาร  

นว ๓๔๖๐/๗๙๖๖
เด็กหญิงชนิดา เอมกริด

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วัดห้วยธารทหาร  

นว ๓๔๖๐/๗๙๖๗
เด็กหญิงขวัญจิรา มูลอุ่น

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วัดห้วยธารทหาร  

นว ๓๔๖๐/๗๙๖๘
เด็กหญิงธัญชนก เกิดแก้วทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร วัดห้วยธารทหาร  

นว ๓๔๖๐/๗๙๖๙
เด็กหญิงจุฬารักษ์ มาปน

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๗๙๗๐
เด็กหญิงสิริมา สุวรรณประดิษฐ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๖๐/๗๙๗๑
เด็กหญิงวรนิต เนตสุวรรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๖๐/๗๙๗๒
เด็กหญิงวรัญญา รอดสการ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๖๐/๗๙๗๓
เด็กหญิงศรุตษา เสาสง่า

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๖๐/๗๙๗๔
เด็กหญิงพรรษชล แดงทรัพย์

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๖๐/๗๙๗๕
เด็กหญิงปุญญาพร แซ่ดัน

่

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๖๐/๗๙๗๖
เด็กชายภาคิน โสชารี

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๖๐/๗๙๗๗
เด็กชายพากรณ์ ธรรมชีวัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๖๐/๗๙๗๘
เด็กหญิงโศรดา อินทะชิต

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๖๐/๗๙๗๙
เด็กหญิงสุรางคนา

ต้นปญญาตระกูล ๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวันครู(2504)

วัดใหม่นิกรประทุมรักษ์

 

นว ๓๔๖๐/๗๙๘๐
เด็กหญิงเพชรดา โสภา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๘๑
เด็กชายราเมศวร์ กึกก้อง

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๘๒
เด็กชายอภิชาติ จันเกิด

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๘๓
เด็กชายธีรภัทร จิตพิลัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๘๔
เด็กชายนุชา เศรษฐนากรณ์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๘๕
เด็กชายเตชิต แสงลี

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๘๖
เด็กชายรัฐภูมิ จิตริต

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๘๗
เด็กชายธนภูมิ โสบ้านบัว

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๘๘
เด็กชายธิติพัทธ์ ศิริเวช

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๘๙
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ ชมจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๙๐
เด็กชายชัยธวัช คำพรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๙๑
เด็กชายวศิน คงเผือก

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๙๒
เด็กหญิงวิศิษฏ์สิริ โมคลักษณ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๙๓
เด็กหญิงสิริวิมล ประตูคำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๙๔
เด็กหญิงรุ่งนภา บุตรแสน

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๙๕
เด็กหญิงรสิตา สารทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๙๖
เด็กหญิงพกาวรรณ อนุสาสนะนันท์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๙๗
เด็กหญิงไอรดา หาญประกอบ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๙๘
เด็กหญิงชลิตา ประอินทร์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๗๙๙๙
เด็กหญิงอารีรัตน์ ศรีบุญเรือง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๐๐
เด็กหญิงปรียาพร สายจันทคราม

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๐๑
เด็กหญิงณัฐกฤตา สนิดไทย

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๐๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศรีรักษา

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๐๓
เด็กชายจักรพงษ์ กุซัว

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๐๔
เด็กชายณัฐนัย ผาสุข

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๐๐๕
เด็กชายธีรศักดิ

์

เผือกนอก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๐๖
เด็กชายมงคล จงโกณ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๐๗
เด็กชายณัฐพล ธรรมเอก

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๐๘
เด็กชายอัษฎาวุฒิ แก่นสงค์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๐๙
เด็กชายลัทธพล คำบาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๑๐
เด็กชายกิตติกานต์ หนุนทรัพย์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๑๑
เด็กหญิงศลิษา มีทอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๑๒
เด็กหญิงชลิตา วงษ์เสนา

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๑๓
เด็กหญิงจันทกานติ

์

ยาระงับ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๑๔
เด็กหญิงภัทร์ชราภา แสงหาญ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๑๕
เด็กหญิงอภิญญา พิหูสูตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๑๖
เด็กหญิงสาวิณี แสงหาญ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๑๗
เด็กหญิงแพรวา ติยรัตน์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๑๘
เด็กหญิงกรรณิกา อินอ่อน

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๑๙
เด็กชายชนกานต์ ลืออ้าย

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๒๐
เด็กชายอรรครพล ภูครองหิน

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๒๑
เด็กชายพิธาน เมฆวัน

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๒๒
เด็กชายอนุวัต สิงห์หล้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๒๓
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แก้วโท
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๒๔
เด็กชายธิติวุติ ลอยสันเทียะ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๒๕
เด็กชายปุริศ สุธรรมมา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๒๖
เด็กชายอนุสรณ์ ภูศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๒๗
เด็กหญิงชมพูนุช พิมเสน

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๒๘
เด็กหญิงวรรณภา คำพรม

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๒๙
เด็กหญิงวนิดา เมฆวัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๓๐
เด็กหญิงอรัญญา สีแสงน้อย

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๓๑
เด็กชายณัฐพล พลสูง

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๓๒
เด็กชายณัฐพล มากเวียง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๓๓
เด็กชายณัฐพงษ์ มากเวียง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๓๔
เด็กชายพงศธร สมเหล็ก

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๓๕
เด็กชายรัชชานนท์ สงวนแสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๓๖
เด็กชายวัฒนพล ผ่องไธสง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๓๗
เด็กชายถิรวัฒน์ สุขแจ่ม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๓๘
เด็กหญิงปริชาติ เพียซิน

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๓๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สายเพ็ญ

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๐ / ๒๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๐๔๐
เด็กหญิงวาสนา เพียซิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๔๑
เด็กหญิงพรพรรณ ราชทะนา

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๔๒
เด็กหญิงวรรณพร คำสีทา

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๔๓
เด็กหญิงมาริษา แสนเห็มทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๔๔
เด็กหญิงณัฐริกา ผาบชมภู

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๔๕
เด็กหญิงสวรินทร์ น้อยเมือง

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๔๖
เด็กหญิงอนันตญา ประสมเพชร

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๔๗
เด็กหญิงกันตณา จันทราช

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๔๘
เด็กชายจักรพรรณ์ โคตรวงทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๔๙
เด็กชายเอกราช น้อยเหลือ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๕๐
เด็กชายสมรักษ์ เพ็ชรสิงห์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๕๑
เด็กชายพงศธร เผือกนอก

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๕๒
เด็กชายธนพล สิงห์ทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๕๓
เด็กชายชนาธิป ภิญโญทรัพย์

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๕๔
เด็กชายปยวัช ปกสันเทียะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๕๕
เด็กชายโชคชัย สุภาพันธ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๕๖
เด็กชายชัยวัฒน์ วงษ์ธรรม

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๕๗
เด็กชายพูลศักดิ

์

ธรรมเอก
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๕๘
เด็กชายณรงค์ธร อ่อนสังข์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๕๙
เด็กชายวัลย์ศิริ มงคล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๖๐
เด็กชายคงกระพัน ปตาละภา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๖๑
เด็กชายมินทร์ฑา อินต๊ะ

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๖๒
นางสาวอนันญา ดีลอด

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๖๓
เด็กชายพัสสน ปานเมือง

๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๖๔
เด็กชายธีรพงศ์ อนุสาสนะนันท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๖๕
เด็กหญิงณัฐธิดา เพียซิน

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๖๖
เด็กชายนฤดล โนนแก้ว

๑๐/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๖๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ นาอุดม

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๖๘
เด็กชายกฤษณพงษ์ ดิเรกศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๖๙
เด็กชายกฤษณพร ดิเรกศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๗๐
เด็กชายกิตติการต์ ศรีเลิศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๗๑
เด็กชายจักรพงษ์ มาเจริญ

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๗๒
เด็กชายจักรภัทร ยุบลศิริ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๗๓
เด็กชายจิรภัทร์ บุญฤทธิ

์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๗๔
เด็กชายณัฐคี หิรัญคำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๐๗๕
เด็กชายนวพล สีขำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๗๖
เด็กชายนัทธพงศ์ มะณีโม้ง

๐๖/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๗๗
เด็กชายพงศกร แสงวิชัย

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๗๘
เด็กชายภุษิณ เรืองศรี

๐๔/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๗๙
เด็กชายศุภโชค แสนวงค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๘๐
เด็กชายสรภัสร์ ไชยมาตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๘๑
เด็กชายสันติภาพ ธงชัย

๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๘๒
เด็กชายอภินันท์ สุริยะจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๘๓
เด็กหญิงชมพูนุท ทองหาร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๘๔
เด็กหญิงปาริฉัตร คงวิลาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๘๕
เด็กหญิงวรัญญา ช่างการ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๘๖
เด็กหญิงสุชานุช มารศรี

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๘๗
เด็กชายจักริน รัตนสงคราม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๘๘
เด็กชายจิรพัฒน์ ถินภิรมย์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๘๙
เด็กชายณัฐพล คำภูษา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๙๐
เด็กชายปราโมทย์ ดอยชัยภูมิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๙๑
เด็กชายปติพงษ์ ดอนศิลา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๙๒
เด็กชายสหชัย พรมราช

๐๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๙๓
เด็กชายสุธาเทพ นาโง้งสุขา

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๙๔
เด็กหญิงกันติยา ทองเน่า

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๙๕
เด็กหญิงณิชนันท์ นาพรม

๐๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๙๖
เด็กหญิงณิชาภัทร บำรุงเขตร

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๙๗
เด็กหญิงปภัทศร พรมราช

๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๙๘
เด็กหญิงพลอยไพลิน วงษ์ปญญา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๐๙๙
เด็กหญิงวรรณวิสา พฤฒมาตย์

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๐๐
เด็กหญิงวัชราภร พรไตร

๒๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๐๑
เด็กหญิงสุภาพร พนมภู

๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๐๒
เด็กหญิงอภิชญา นามแสงผา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๐๓
เด็กหญิงอริศา ศรีจันทร์หอม

๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๐๔
เด็กหญิงอัญชิสา เกิดมงคล

๐๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๐๕
เด็กชายจุฬา บุญมี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๐๖
เด็กชายเจษฎา คงกระพันธ์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๐๗
เด็กชายธเนศ รัตนวงค์

๒๓/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๐๘
เด็กชายประกาศิต พิราช

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๐๙
เด็กชายรัฐภูมิ ชำนาญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๒ / ๒๔๙

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๑๑๐
เด็กชายลิขสิทธิ

์

แก้วถินดง

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๑๑
เด็กชายศิวกร มูลจันทา

๐๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๑๒
เด็กชายอภิทรรศ์ ระยับ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๑๓
เด็กชายอัครเดช พรรณมาตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๑๔
เด็กชายอานันท์ ผาสุก

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๑๕
เด็กหญิงนัชชา วิลาจันทร์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๑๖
เด็กหญิงพิมพ์วิมล พิมอุบล

๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๑๗
เด็กหญิงโยษิตา พังยะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๑๘
เด็กหญิงรุ่งนภา ตู้วงษา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๑๙
เด็กหญิงวรินดา โคตุทา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๒๐
เด็กหญิงสโรชา เกิดมงคล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๒๑
เด็กหญิงสุนิสา ทุมสิงห์

๑๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๒๒
เด็กชายธณาธร ทองไทย

๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๒๓
เด็กชายภูตะวัน กอกัน

๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๒๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ โคกอรัญ

๑๑/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๒๕
เด็กหญิงอัมพวรรณ อัสกสิกรรม

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๒๖
เด็กชายณัฐพร รักสวนจิตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๒๗
เด็กชายนาวิน อุดมบูรณ์

๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๔๖๐/๘๑๒๘
เด็กชายภัทรพงษ์ ด้วงคำจันทร์

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๒๙
เด็กชายชินดนัย ขุนศร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๓๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

รัตน์เพ็ชร
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๓๑
เด็กชายณัฐวัตร จันทร์ประทักษ์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๓๒
เด็กชายพชร ขุนชาญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๓๓
เด็กหญิงนิตยา อยู่เย็น

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๓๔
เด็กหญิงปยนุช ทะนารี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๓๕
เด็กหญิงพรนภา พรมพลเมือง

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๓๖
เด็กหญิงยลธิดา ใจเทียง

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๓๗
เด็กหญิงศิรประภา เรือศรีจันทร์

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๓๘
เด็กหญิงอรจิรา ขลังวิเชียร

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๓๙
เด็กหญิงขนิษฐ์สุดา สารถ้อย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๔๐
เด็กหญิงอนุธิดา แก้วคำหาญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๔๑
เด็กชายนัฐทพล อุดศรี

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๔๒
เด็กชายนนทวัฒน์ รัตน์เพชร

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๔๓
เด็กชายพัทธพงษ์ สาลีธรรม

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๔๔
เด็กชายพลวัต ฤทธิลือชัย

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๑๔๕
เด็กชายวิชัยกุล อุรัมย์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๔๖
เด็กชายอดิศร แสงสี

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๔๗
เด็กชายอธิศีล บังลาด

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๔๘
เด็กหญิงวรรณภา คงจาด

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๔๙
เด็กหญิงวิไลพร ยอดยัง

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๕๐
เด็กหญิงวราพร ขุนชาญ

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๕๑
เด็กหญิงภัทรินทร์พร แสงโพธิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๕๒
เด็กหญิงอภิญญา แสนศรี

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๕๓
เด็กหญิงธิดา ทะนารี

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๕๔
เด็กหญิงปยธิดา ศรีวิมาด

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๕๕
เด็กชายสุรพงษ์ หอมหวล

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๕๖
เด็กชายเจษฎา หารคำ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๕๗
เด็กชายชาญชนะ นาใจแก้ว

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๕๘
เด็กชายปวริศ สะสิงห์

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๕๙
เด็กชายภราดร พิมสา

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๖๐
เด็กชายวุฒิชัย ผิวขาว

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๖๑
เด็กชายสุพัฒน์ศนนท์

พินทัญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๖๒
เด็กชายอนุรักษ์ ราษฏร์พิทักษ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๖๓
เด็กชายอภิวัฒน์ อุ่นหนองกุง

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๖๔
เด็กชายอรรคเดช นันทะโชติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๖๕
เด็กชายเอกราช แดงม่วง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๖๖
เด็กหญิงนิลาวัลย์ รุ่งเรือง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๖๗
เด็กหญิงรวิวรรณ อุทธาโกสม

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๖๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจเทียง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๖๙
เด็กชายนิภัทรพล จันทร์ฉาย

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๗๐
เด็กชายอมรเทพ สะระศิริ

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด วัดสิมมาวนาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๑๗๑
เด็กหญิงจันจิรา แก่นเขียว

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๗๒
เด็กชายนัฐภาส ประภา

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๗๓
เด็กหญิงปยะมาศ ทองพูล

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๗๔
เด็กชายภควัฒน์ ศรีบัวรม

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๗๕
เด็กชายวรากร ศิริเสน

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๗๖
เด็กหญิงศิรินประภา ภู่อิน

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๗๗
เด็กหญิงอรปรียา เชือทอง

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๗๘
เด็กหญิงณัฐธิดา ดอกจำป

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๗๙ เด็กชายมาร์ค แอนโทนี
บอร์แดน

๑๒/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๑๘๐
เด็กหญิงปริศรา เกตุอยู่

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๘๑
เด็กหญิงนันทิดา หันฮะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๘๒
เด็กชายคามินทร์ คงสวัสดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๘๓
เด็กหญิงฉันทชา วุ่นกลัด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๘๔
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ศิริเวช

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๘๕
เด็กหญิงนพรัตน์ รอกวิหก

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๘๖
เด็กชายรัชชานนท์ ปานหลุมเข้า

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๘๗
เด็กหญิงมณีนุช ทับสกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๘๘
เด็กชายวุฒิพัฒน์ กล้าเขตวิทย์

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๘๙
เด็กชายชนะชัย สะโตทอง

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๙๐
เด็กชายนิรุต แสงทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๙๑
เด็กชายชาญณรงค์ เซ็นหลวง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๙๒
เด็กชายตะวัน บุญวิมัชสา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๙๓
เด็กหญิงวริศรา ยนตศาสตร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๙๔
นางสาวชุติกาญจน์ สายเกิด

๒๔/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๙๕
เด็กหญิงกรรธิชา จันทร์แก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๙๖
เด็กชายกษิดิศ บัวสมบูรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๙๗
เด็กหญิงจันทร์จิรา ดีภู่

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๙๘
เด็กหญิงจิระประภา นันทสมบัติ

๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๑๙๙
เด็กชายจิราเมธ พรมศิริ

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๐๐
เด็กชายจิรายุ จีนบางช้าง

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๐๑
เด็กชายชัยมงคล กึนทอง

้

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๐๒
เด็กชายธนพนธ์ สำเภา

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๐๓
เด็กชายธนัช ธรรมมุณี

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๐๔
เด็กชายธนา กันจันทร์วงศ์

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๐๕
เด็กหญิงธนพร นุ่มพินิจ

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๐๖
เด็กหญิงธมลวรรณ เงินเล็ก

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๐๗
เด็กชายธีรดนย์ เหม็นยา

๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๐๘
เด็กชายนครินทร์ สิงห์จันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๐๙
เด็กหญิงนภสร เศรษฐนันท์

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๑๐
เด็กหญิงปาริชาติ จันทสอน

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๑๑
เด็กหญิงปยนุช สาโรจน์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๑๒
เด็กชายพงศกร คงเพชรศักดิ

์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๑๓
เด็กชายพงศ์ปณต ม่วงลาย

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๑๔
เด็กหญิงพนิดา สักดาสร้อย

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๕ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๒๑๕
เด็กชายพรรณกร สูงรัมย์

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๑๖
เด็กหญิงพลอยชมพู คุ้มศิล

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๑๗
เด็กชายพิพัฒน์ วงค์ราชบุตร

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๑๘
เด็กชายภาคิน ศรีวิมาด

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๑๙
เด็กหญิงมนัสนันท์ มีมุข

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๒๐
เด็กหญิงมลฑิตรา ทองเครือ

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๒๑
เด็กหญิงรัตนวาลี กรวดสำโรง

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๒๒
เด็กหญิงรุ่งนภา พันธุรัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๒๓
เด็กชายฤทธิรุท โพระฎก

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๒๔
เด็กหญิงวรรณศร มีขำ

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๒๕
เด็กชายวรากร ธรรมชีวรรณ

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๒๖
เด็กชายวรายุทธ แสงสุข

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๒๗
เด็กชายวิชัย กุริยา

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๒๘
เด็กหญิงศรัญญา สักดาสร้อย

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๒๙
เด็กหญิงอาทิมา กัลยา

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๓๐
เด็กหญิงอุไรพร บุญธรรม

๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๓๑
เด็กชายเมฆา ศิริยิง

่

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๓๒
เด็กหญิงสุกานดา ผิวที

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๓๓
เด็กชายสาระวิน พิมภา

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๓๔
เด็กชายนิรันดร เหล่าทา

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๓๕
เด็กหญิงอมลรุจี คงมากทอง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๓๖
เด็กชายพีรพัฒน์ สาวิสัย

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๓๗
เด็กชายธีรภัทร จันทร์นาค

๒๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๓๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สุวรรณโชติ

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๓๙
เด็กชายกฤษฎา ใจภักดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๔๐
เด็กชายคุณาสิน เมฆฉาย

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๔๑
เด็กชายชยุต แปนสกุล

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๔๒
เด็กชายฐาปกรณ์ สิงห์ทา

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๔๓
เด็กชายนรพันธ์ ตุมร

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๔๔
เด็กชายวีรภาพ โพธิทอง

์

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๔๕
เด็กชายนัฐพล ไกรกรุง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๔๖
เด็กหญิงจิรนันท์ พันตะคุ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๔๗
เด็กชายสุทธิพงษ์ บูระพา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๔๘
เด็กชายชัยวัฒน์ พุกมาก

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๔๙
เด็กชายปยะพล มิตรมาก

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๒๕๐
เด็กชายจิรายุทธ บุญเปลียน

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๕๑
เด็กหญิงธัญญาเรศ ศรนารายณ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๕๒
เด็กชายบัณฑิต พิมพาสร้อย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๕๓
เด็กชายสายชล สนธิทรัพย์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๕๔
เด็กชายนพรัตน์ สิงห์ษา

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๕๕
เด็กหญิงพิศมัย เหลามาลา

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๕๖
เด็กชายวิชัย นิกรสุข

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๕๗
เด็กหญิงชาลิสา ทรัพย์มาก

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๕๘
เด็กชายทวีศักดิ

์

เผือกกุญชร
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๕๙
เด็กชายนัฐพล แจ้งสันต์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๖๐
เด็กชายอนันท์ชณุ บัวลม

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๖๑
เด็กหญิงอัญชิสา ยนตศาสตร์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๖๒
เด็กหญิงกานดา รักนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๖๓
เด็กชายอธิรัตน์ พิมพาสร้อย

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๖๔
เด็กชายนนทวัฒน์ ไลงาม

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๖๕
เด็กชายจารุพัฒน์ ปจจัยเจ

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ สายคำแปง

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๖๗
เด็กชายดิศรณ์ สีสัย

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๖๘
เด็กชายพรเทพ ม่วงไหม

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๖๙
เด็กชายรัชพงษ์ ถะเกิงผล

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๗๐
เด็กชายศิรภัทร แก่นศรียา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๗๑
เด็กชายจักรกฤษ ฤาชา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๗๒
เด็กชายกฤษตเมธ แพงโจทย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๗๓
เด็กชายกฤษฎา ชนไพรโรจน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๗๔
เด็กชายธัญณธรณ์ เจริญสุข

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๗๕
เด็กหญิงรินลดา สุขจันทรา

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๗๖
เด็กหญิงศิริขวัญ ผิวทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๗๗
เด็กชายกิตติธัช เชือนุ่น

้

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๗๘
เด็กชายชนกานต์ ฤชัยรวม

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๗๙
เด็กชายธีร์ธวัช จันทาสี

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๘๐
เด็กชายศรัณย์ อินสระ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๘๑
เด็กชายเศรษฐพงษ์ อุรินทร์

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๘๒
เด็กหญิงกนิษฐา แย้มเจริญ

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๘๓
เด็กหญิงรุ้งลาวรรณ ปานศักดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๘๔
เด็กหญิงสุชาดา พุ่มทรัพย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๒๘๕
เด็กหญิงสุจินัน ขุนคล้าย

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๘๖
เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทองคำดี

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๘๗
เด็กหญิงณัฐภัค มนุษยธรรม

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๘๘
เด็กชายสวพล โพพินิจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๘๙
เด็กหญิงชุติกาญน์ นาคไทย

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๙๐
เด็กชายธีรภัทร์ อ่อนละมูล

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๙๑
เด็กชายประชารักษ์ โพธิอ่อง

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๙๒
เด็กชายอนุชา กันหา

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๙๓
เด็กชายประธาน แพรเขียว

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๙๔
เด็กหญิงลดาวัลย์ เทียนขาว

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๙๕
เด็กหญิงนิภาวัลย์ จันทร์กระจ่าง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๙๖
เด็กชายชัยอนันต์ อ่อนละมุล

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๙๗
เด็กหญิงอโรชา พุ่มทรัพย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๙๘
นางสาวฉวีวรรณ แซ่อึง

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๒๙๙
เด็กหญิงกรพิณ วิเศษศรี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๐๐
เด็กชายวายุ ศุภกิจวัฒนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๐๑
เด็กหญิงฐิติพร วงษ์ยอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๐๒
เด็กหญิงชไมพร รัตน์ประทุม

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๐๓
นายวิรัชนก เหมือนท่าไม้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๐๔
เด็กชายกันต์ศักดิ

์

สินโพธิ

์

๐๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๐๕
เด็กชายสิทธิพล สุขแจ่ม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๐๖
เด็กหญิงอคิราภ์ แสงอรุณ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๐๗
เด็กหญิงณัฐภัทรา บุณยโยธิน

๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๐๘
เด็กหญิงกมลชนก คงสมนวน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๐๙
เด็กชายวรินทร ยาวิราช

๐๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๑๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

คำดีวัน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๑๑
เด็กชายสุธิชัย ขันแก้ว

๒๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา เชือสะอาด

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๑๓
เด็กหญิงนิตยา เกตุอยู่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๑๔
เด็กหญิงภัทรภร จันทรา

๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๑๕
เด็กหญิงรุ่งนภา แน่นอุดร

๒๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๑๖
เด็กหญิงไปรมา ทองประเทือง

๑๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๑๗
เด็กหญิงธนาภรณ์ ศานต์วีรศักดิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๑๘
เด็กหญิงไพลิน พูลอนันต์

๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๑๙
เด็กหญิงศิริยาภรณ์ แสนระวัง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๘ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๓๒๐
เด็กหญิงนิตยา อัตชู

๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๒๑
เด็กหญิงวิลาสินี บารมี

๑๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๒๒
เด็กหญิงพัชรี ม่อมนุ

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๒๓
เด็กหญิงอภิษฎา โสชาติ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๒๔
เด็กชายวรรณรัตน์ น้อยสังวาลย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๒๕
เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุญประสพ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๒๖
เด็กหญิงพิชญ์สินี จันทร์โฉม

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๒๗
เด็กหญิงทรงสุดา สีลากุล

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๒๘
เด็กชายณัฐดนัย บุญโยธิน

๒๖/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๒๙
เด็กหญิงชลดา บาระมี

๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๓๐
เด็กหญิงประภาศิริ จันทแสน

๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๓๑
เด็กชายอรรถวุธ ภูพล

๑๒/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๓๒
เด็กชายเจษฎา พานิช

๒๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๓๓
เด็กหญิงพัชราภา ชัยสอน

๑๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๓๔
เด็กชายศุภวิชญ์ หูตาชัย

๒๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๓๕
เด็กชายธีรภัทร ทูลไธสงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๓๖
เด็กหญิงรัชนก เรียงแร่ม

๐๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๓๗
เด็กชายชัยมงคล กาลภักดี

๐๒/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๓๘
เด็กชายภานุพงศ์ อ่อนเกล้า

๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๓๙
เด็กหญิงนฤมล หน่วยเท้ง

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง
วัดหนองเย็นสามัคคี

 

นว ๓๔๖๐/๘๓๔๐
เด็กหญิงพรณานี สนเผือก

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง
วัดหนองเย็นสามัคคี

 

นว ๓๔๖๐/๘๓๔๑
เด็กหญิงจารุภา ศรีเกษม

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง
วัดหนองเย็นสามัคคี

 

นว ๓๔๖๐/๘๓๔๒
เด็กชายจักรพันธ์ วิชาธรรม

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง
วัดหนองเย็นสามัคคี

 

นว ๓๔๖๐/๘๓๔๓
เด็กหญิงลาวัณย์ คุณสาร

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง
วัดหนองเย็นสามัคคี

 

นว ๓๔๖๐/๘๓๔๔
เด็กชายพีรเทพ เกศธนากร

๑๙/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลานตะแบก

วัดหนองเย็นสามัคคี
 

นว ๓๔๖๐/๘๓๔๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ การถาง

๑๖/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลานตะแบก

วัดหนองเย็นสามัคคี
 

นว ๓๔๖๐/๘๓๔๖
เด็กหญิงรัตนวดี เฉยดิษฐ์

๑๗/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลานตะแบก

วัดหนองเย็นสามัคคี
 

นว ๓๔๖๐/๘๓๔๗
เด็กชายธนวินท์ ศิริเวช

๒๘/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านลานตะแบก

วัดหนองเย็นสามัคคี
 

นว ๓๔๖๐/๘๓๔๘
เด็กหญิงณัฐชยา ยิมเจริญ

้

๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลานตะแบก
วัดหนองเย็นสามัคคี

 

นว ๓๔๖๐/๘๓๔๙
เด็กหญิงกมลชนก กรีสง่า

๑๘/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านลานตะแบก

วัดหนองเย็นสามัคคี
 

นว ๓๔๖๐/๘๓๕๐
เด็กหญิงนวรัตน์ หอมกลิน

่

๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านลานตะแบก
วัดหนองเย็นสามัคคี

 

นว ๓๔๖๐/๘๓๕๑
เด็กชายกฤษฎา ชูเชิด

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๕๒
เด็กชายณัฐภัทร บุญสวน

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๕๓
เด็กชายนฤนาท สุขศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๕๔
เด็กชายปณิธาน ภูชมชวน

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓๙ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๓๕๕
เด็กชายภูรีภัทร์ โมราสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๕๖
เด็กชายสรศักดิ

์

วงค์อินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๕๗
เด็กหญิงจิรภัทร กีสี

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๕๘
เด็กหญิงนัทธวรรณ โชติชนะ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๕๙
เด็กหญิงนิลธิรา ศรีอำพร

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๖๐
เด็กหญิงเปรมปรีดา ลือวิชานะ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๖๑
เด็กหญิงพัชราภา แสวงมิม

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๖๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ คงหอม

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๖๓
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พิทักษ์เขต

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๖๔
เด็กหญิงรุ่งณภา กุหลาบ

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๖๕
เด็กหญิงศลิษา เอกนะ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๖๖
เด็กหญิงศิริวัณฤดี จันทร์อิม

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๖๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ โชติชนะ

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๖๘
เด็กหญิงสุพัตรา แสงเพชร

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๖๙
เด็กหญิงอัมพร มูลลี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๗๐
เด็กชายตะวัน ชะนะชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๗๑
เด็กหญิงกมลวรรณ สุริยะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๗๒
นายอมรเทพ เฉลยศักดิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๗๓
นายธนายุทธ ยุพาพิน

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๗๔
นายบุญอนันต์ สุขหิรัญ

๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๗๕
นายภาณุวัฒน์ จำเนียรพล

๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๗๖
นายกฤติพงษ์ ขุนศรี

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๗๗
นายสมรัก ธงแสง

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๗๘
นายนพเก้า ลีสกุล

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๗๙
นายศุภณัฐ เกษมณี

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๘๐
นายพีระภัทร สังข์ปอม

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๘๑
นายประเสริฐ กุลฉิม

๓๐/๐๑/๒๕๐๒
โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๔๖๐/๘๓๘๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วิภัยกิจ

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านกกกว้าว วัดกกกว้าว  

นว ๓๔๖๐/๘๓๘๓
เด็กหญิงธัญญา จำปาทิพย์

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกกว้าว วัดกกกว้าว  

นว ๓๔๖๐/๘๓๘๔
เด็กชายสุธีร์ เหมือนนิล

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกกว้าว วัดกกกว้าว  

นว ๓๔๖๐/๘๓๘๕
เด็กหญิงปณิดา เหลือสิงห์กุล

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกกว้าว วัดกกกว้าว  

นว ๓๔๖๐/๘๓๘๖
เด็กหญิงชริตา ร่วมรส

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกกว้าว วัดกกกว้าว  

นว ๓๔๖๐/๘๓๘๗
เด็กหญิงพัชราภา บุญทรัพย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๖๐/๘๓๘๘
เด็กชายธนพล สมใจ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๖๐/๘๓๘๙
เด็กหญิงปาจารีย์ สีสา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๐ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๓๙๐
เด็กหญิงสโรชา บุญศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๖๐/๘๓๙๑
เด็กหญิงเขมิสรา ประกอบทรัพย์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๖๐/๘๓๙๒
เด็กชายอนุสรณ์ ลำทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๖๐/๘๓๙๓
เด็กชายธนะวัช โจ้นนำอ่าง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๖๐/๘๓๙๔
เด็กหญิงสุทธิดา ปาลวัฒน์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๖๐/๘๓๙๕
เด็กหญิงฐิติกานต์ สีหะ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๖๐/๘๓๙๖
เด็กหญิงศุภักษร ยิมสวัสดิ

้ ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๔๖๐/๘๓๙๗
เด็กหญิงชนม์นิภา สีใส

๒๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๙๘
เด็กหญิงยลรดี กอชาลี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๓๙๙
เด็กชายกรณ์ดนัย สุขผล

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๐๐
เด็กชายพงศกร มาจาด

๒๖/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๐๑
เด็กชายฐิติกร นวลดัว

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๐๒
เด็กชายธีรภัทร อิมเอม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๐๓
เด็กชายนัทพล สิงห์ทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๐๔
เด็กชายปณต จำปาพุด

๐๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๐๕
เด็กชายรัฐนันท์ เทียงน่วม

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๐๖
เด็กชายวชิรวิทย์ ขยันกิจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๐๗
เด็กชายศิริชัย หวานทอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๐๘
เด็กชายสิทธิชัย สมใจเรา

๒๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๐๙
เด็กชายสุกนต์ธี ศรีสุธรรม

๐๕/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๑๐
เด็กชายอชิตพงษ์ ผาสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๑๑
เด็กชายอภิวัฒน์ สมเดช

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๑๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เหมือนนิล

๒๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๑๓
เด็กหญิงจินดารัตน์ กัณหาวารี

๐๙/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๑๔
เด็กหญิงจิรา เดือนสว่าง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๑๕
เด็กหญิงชฎาทอง ทองใหญ่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๑๖
เด็กหญิงโชติกา เคียงข้าง

๒๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๑๗
เด็กชายคิมหันต์ สิงห์เงิน

๑๓/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๑๘
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญมี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๑๙
เด็กชายเดชสิทธิ

์

คุณวิเชียร
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๒๐
เด็กชายธิติวุฒิ คูกิติรัตน์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๒๑
เด็กชายธีรภาค ดวนพล

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๒๒
เด็กชายนันทพงศ์ อินทร์เจริญ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๒๓
เด็กชายปรีดา แก้วมงคล

๐๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๒๔
เด็กชายพชรพล แท่นงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๑ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๔๒๕
เด็กชายพรหมพิริยะ อินทะชัย

๑๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๒๖
เด็กชายยงยุทธ น้อยสังวาลย์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๒๗
เด็กชายสุทธิภัทร พันเพ็ชร

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๒๘
เด็กชายสุภเวช เงินกลม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๒๙
เด็กชายอภินันท์ สิงคี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

วงค์ประกรคำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๓๑
เด็กหญิงกนกพร เทพา

๐๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๓๒
เด็กหญิงจิรภัทร เกตุแก้ว

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๓๓
เด็กหญิงชลธิชา หลวงนาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๓๔
เด็กหญิงธนาพร กบิลพัสดุ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๓๕
เด็กหญิงนิตยา พันธุมิตร

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๓๖
เด็กหญิงเบญญาภา พงษ์วิจิตร

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๓๗
เด็กหญิงปภาวรินทร์ คำโส

๐๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๓๘
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มีชนะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๓๙
เด็กหญิงมาลัย อินสละ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๔๐
เด็กหญิงมาลี อินสละ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๔๑
เด็กหญิงยุวดี เนตรน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๔๒
เด็กหญิงศิริพร บ่อชน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๔๓
เด็กหญิงสิราวรรณ อินทร์เมรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๔๔
เด็กหญิงสุพิชญา แผ่นทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๔๕
เด็กหญิงอรกมล วรรณาลัย

๑๒/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๔๖
เด็กชายกฤษดา ปนตา

๒๑/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๔๗
เด็กชายภาคภูมิ ปอมนิล

๓๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๔๘
เด็กชายทัชชากรณ์ อุปพงศ์

๐๗/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๔๙
เด็กชายนฤเบศ แก้วสุขศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๕๐
เด็กหญิงอัญชิสา สินาคม

๒๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๕๑
เด็กหญิงปญจพร บุญทัพ

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๕๒
เด็กหญิงอาริสา รอสซิเตอร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๕๓
เด็กชายกันตพล แก้วขวด

๒๔/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๕๔
เด็กชายนรพันธ์ ลือสวัสดิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๕๕
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

อุ้ยเปา
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๕๖
เด็กหญิงณัฐชภัสร์ กล้วยประโคน

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๕๗
เด็กหญิงธัญชนก รังสะอินทร์

๒๑/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๕๘
นายนันทเดช ปญญาเฉียบ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๕๙
นายศุภกิจ แก้ววิชิต

๐๓/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๒ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๔๖๐
เด็กหญิงปวรวรรณ ประสงค์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๖๑
นางสาวปริญญา เทียบเทียม

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๖๒
นางสาวจิราพร บุญยิง

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๖๓
นางสาวจุฑาทิพย์ อุบลทิพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๖๔
นางสาวเสาวนีย์ นวนเทศ

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๖๕
นายธิวา ปานา

๑๐/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๖๖
นางสาวศิริรักษ์ หวานทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๖๗
นายบัญชา รัตนโสภา

๒๑/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๖๘
เด็กหญิงกนกนุช ชุ่มวมล

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๖๙
เด็กชายวิศิษฎ์ อินทร์กลับ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๗๐
เด็กหญิงธนภรณ์ ดาวเรือง

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๗๑
เด็กหญิงปณิตา แย้มกลัด

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๗๒
เด็กชายโยธิน ดำรักษ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๗๓
เด็กหญิงพิชญา พวงพัว

้

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๗๔
เด็กชายนภดล เรียงผา

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๗๕
เด็กหญิงปาริฉัตร คงทิม

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๗๖ เด็กหญิงประภาวรรณ
เทียมชัยภูมิ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๗๗
เด็กชายณัฐพล แตงชมภู

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๗๘
เด็กชายสุเมธ รอดหลำ

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๗๙
เด็กชายพัชรพล ศรีภักดิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๘๐
เด็กชายกิตติพงศ์ กะลำภา

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๘๑
เด็กชายสิรวิชญ์ อันผาสุข

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๘๒
เด็กชายยศโยธิน พุ่มทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๘๓
เด็กชายวรเมธ เงินกลม

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๘๔
เด็กชายธนกร ทำทัน

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๘๕
เด็กหญิงดวงฤทัย เครือทอง

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๘๖
เด็กหญิงวนัชพร แสนดี

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๘๗
เด็กหญิงสิริกร สังจังวาง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๘๘
เด็กหญิงบุญญิสา ปล่องทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๘๙
เด็กชายกมลภพ สำเนียงดัง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๙๐
เด็กชายอดิสร ไคว่คำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๙๑
เด็กชายวงศธร ทานาค

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๙๒
เด็กชายรัฐภูมิ ชำนาญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๙๓
เด็กหญิงโสรญาพร ดอกกระโทก

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๙๔
เด็กชายกิจจะ ทองกลัน

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๓ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๔๙๕
เด็กหญิงณัฐธิดา แดงสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๙๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุ่มทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๙๗
เด็กหญิงศดานันท์ แสงมณี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๙๘
เด็กหญิงศศิภา ชินรัตน์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๔๙๙
เด็กหญิงสุภาพร ใจดี

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๐๐
เด็กหญิงอรทัย อร่าม

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๐๑
เด็กหญิงอรวรรณ เสาวณีย์

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๐๒
เด็กหญิงกชพร เหลาเหล็ก

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๐๓
เด็กหญิงชัญจิรา สุริพงษ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๐๔
เด็กชายภานุพงศ์ เทียนสัมฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๐๕
เด็กชายศตายุ อภัย

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๐๖
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พ่วงฟก

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๐๗
เด็กชายชัยเดช ทัพทานี

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๐๘
เด็กชายณัฐกิตต์ ปานา

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๐๙
เด็กชายพรเทพ แสงงาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๑๐
เด็กชายภูชิต กลินศรีสุข

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๑๑
เด็กชายมนัสชัย สอนโฉม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๑๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แก้วช้าง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๑๓
เด็กหญิงฉันทิกา ผาสุกรรม

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๑๔
เด็กหญิงชลธิชา แก้วคีรี

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๑๕
เด็กหญิงปภิญญา พึงประโคน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๑๖
เด็กหญิงพัชรี จันทร์อู่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๑๗
เด็กหญิงมนต์นภา รืนรมณ์

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๑๘
เด็กหญิงวนิดา มณฑา

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๑๙
เด็กหญิงวราภรณ์ อาตวงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๒๐
เด็กชายชลธาร อยู่เปนสุข

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๒๑
เด็กชายพิชิต เบญมาศ

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๒๒
เด็กชายมนต์สวรรค์ อารีจิต

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๒๓
เด็กชายวณิรุตต์ นำเพ็ชร

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๒๔
เด็กชายศศินะ บุญรัตน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๒๕
เด็กชายอาทิตย์ ผ่องแผ้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๒๖
เด็กหญิงกนกพร มีปาน

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๒๗
เด็กหญิงกัลยกร บุญลอด

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๒๘
เด็กหญิงธนพร สุทธิพานิชย์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๒๙
เด็กหญิงภัทรธิดา แสงสง่า

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๔ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๕๓๐
เด็กหญิงวรัญญา บุญใบ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๓๑
เด็กหญิงวาสนา ฉำศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๓๒
เด็กหญิงอุไรวรรณ ทองเหลืองสุข

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๓๓
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิอ่อง

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๓๔
เด็กชายปริพัฒน์ ละอองแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๓๕
เด็กชายกฤษดิน อินทรทา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๓๖
เด็กชายภานุวงศ์ บุญทิพย์จำปา

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๓๗
เด็กหญิงภรชิตา เงินพันธฺ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๓๘
เด็กหญิงฐานนันท์ จอมคำสิงห์

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๓๙
เด็กหญิงมัลลิกา คงสมุทร

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๔๐
เด็กหญิงชนินาถ ม่วงสาร

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๔๑
เด็กหญิงสุนิตา สีผึง

้

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๔๒
เด็กชายกัณฐ์กวี เย็นฉำ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๔๓
เด็กชายชาคริต สุดทะศิลป

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๔๔
เด็กหญิงกมลชนก ทรัพย์เทียง

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๔๕
เด็กหญิงสุชาวดี ปาละวัฒ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๔๖
เด็กหญิงอิศราภรณ์ จันทะวงศ์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๔๗
เด็กชายณัฐพล คำพา

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๔๘
เด็กชายปฏิภาน ดาวงาม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๔๙
เด็กชายภูธเนศ สืบนาค

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๕๐
เด็กชายรพีภัทร พลเวียงธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๕๑
เด็กหญิงธิติรักษ์ มันพร้อม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา แสงนนท์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๕๓
เด็กชายรามิล สุวรรณ์ระห้อย

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๕๔
เด็กหญิงปยะดา สุริยะ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๕๕
เด็กหญิงวรรณกานต์ บัวศรี

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๕๖
เด็กชายณัฐนันท์ ภาสะนะ

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๕๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ วิทยายงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๕๘
เด็กหญิงจันทร์ทา ชูศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๕๙
เด็กหญิงสายฝน แซ่ชี

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๖๐
เด็กหญิงสุวรา คำวัน

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๖๑
เด็กชายรัฐภูมิ กรีแดง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๖๒
เด็กชายศักดิดา

์

อู่ทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๖๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ฉิมวิลัยทรัพย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

นว ๓๔๖๐/๘๕๖๔
นางนิตยา อังสุจารี

๑๔/๐๔/๒๕๑๘

โรงเรียนวัดช่องแค วัดช่องแค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๕ / ๒๔๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๕๖๕
เด็กชายวีรภัทร กัณหา

๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๖๖
เด็กชายสิทธิพร วิจิตรขะจี

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๖๗
เด็กชายสุธิการ แก้วม่วง

๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๖๘
เด็กหญิงฐานิตา มะนาวหวาน

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๖๙
เด็กหญิงนภัสนันท์ กันจันวงษ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๗๐
เด็กหญิงนัชชา เทียนขำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๗๑
เด็กหญิงมัณฑนา แปนอำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๗๒
เด็กชายพันกร เคร่งใจ

๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๗๓
เด็กหญิงจิตรลดา แก้วศรี

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๗๔
เด็กหญิงอริชศรา บุดดาซุย

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๗๕
เด็กหญิงศรัญพร ใจเต็ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๗๖
เด็กชายณัฐพล งามเกลียง

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๗๗
เด็กชายวิษณุ ขุนทา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๗๘
เด็กหญิงกนกพร บุญเพ็ง

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๗๙
เด็กชายสัมฤทธิ

์

พวงจำป
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๘๐
เด็กหญิงกาญจนรัตน์ มีสัตย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๘๑
เด็กหญิงกาญจนสุดา มีสัตย์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๘๒
เด็กหญิงวัชรพร พิพัฒน์ชานุพงศ์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์)

วัดลาดตะกุด  

นว ๓๔๖๐/๘๕๘๓
เด็กชายกิติพร แก้วสระแสน

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๘๔
เด็กชายณัฐดนัย น้อยเทพ

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๘๕
เด็กชายณัฐพล กระดังงา

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๘๖
เด็กชายณัฐวัฒน์ แซ่ฮ่วน

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๘๗
เด็กชายทวีชัย นายหน่า

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๘๘
เด็กชายธนกร กันเทียง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๘๙
เด็กชายธนพล โกมลสุทธิ

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๙๐
เด็กชายธวัชชัย แดงจร

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๙๑
เด็กชายนันธวุต พุเพ่ง

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๙๒
เด็กชายนิกร พัดฉา

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๙๓
เด็กชายเรืองศักดิ

์

คงเจริญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๙๔
เด็กชายศรศักดิ

์

นาเคลือ
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๙๕
เด็กชายศักดิชัย

์

เทียมเนียม
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๙๖
เด็กชายศิวกร โลหากาศ

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๙๗
เด็กชายสมศักดิ

์

รักษาสุข
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๙๘
เด็กชายสมหมาย มะแก้ว

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๕๙๙
เด็กชายสุวิจักขณ์ บุญชู

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๖ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๖๐๐
เด็กชายอนันต์ เพ็ชรนิล

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๐๑
เด็กชายอัฐวิทย์ พุ่มนิล

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๐๒
เด็กชายอินทรีย์ ทองสุกดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๐๓
เด็กชายเอืออังกูร

้

ทองหยวก
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๐๔
เด็กหญิงกาญจนา กงศูนย์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๐๕
เด็กหญิงเกล้าแก้ว เอกวิลัย

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๐๖
เด็กหญิงเกศินี ปยะกุล

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๐๗
เด็กหญิงชลลดา พันธ์แจ่ม

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๐๘
เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ประจำเขต

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๐๙
เด็กหญิงนิชา ถุงเงิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๑๐
เด็กหญิงพัชริดา นาคโครพ

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๑๑
เด็กหญิงภนิตา อุ่นแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๑๒
เด็กหญิงวรัทยา ทีวะพัด

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๑๓
เด็กหญิงวันนิสา เจริญศิลป

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๑๔
เด็กหญิงสิทธิพร ชมจุมจัง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๑๕
เด็กชายกชมน พิมพา

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๑๖
เด็กชายจักรกฤษณ์ ลำพวน

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๑๗
เด็กหญิงธนิดา พรมมาจัน

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๑๘
เด็กหญิงนาติกา แสงจันทร์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๑๙
นายกฤษฎา ศักดี

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๒๐
นายวันเฉลิม ถุงเงิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๒๑
นายศุภฤกษ์ กงศูนย์

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๒๒
เด็กชายอนุวัติ บุญภู่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๒๓
นายกิตติศักดิ

์

ใจทัน
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๒๔
นายมินธดา สุขเปยม

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๒๕
นายวันชนะ ศรีรงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๒๖
นายอภิเษก เจียมพลับ

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๒๗
นายธนากร ดีปรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๔๖๐/๘๖๒๘
เด็กชายสุทธิพร กันทรัพย์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๒๙
เด็กชายพัชรพงษ์ ผูกโพธิ

์

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๓๐
เด็กชายธนพล สุวรรณหงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๓๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ปอมขำ

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๓๒
เด็กชายชัยโชติ เกตุทรัพย์

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๓๓
เด็กชายอภิชัย พินิกัน

๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๓๔
เด็กชายกิติภูมิ ศรีเอียม

่

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔๗ / ๒๔๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๖๓๕
เด็กชายวรรณเฉลิม โกฏแก้ว

๒๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๓๖
เด็กหญิงนุชชากร แสงประเสริฐ

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๓๗
เด็กหญิงวสุมดี มาหมืน

่

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๓๘
เด็กหญิงฐิตารีย์ สุวรรณหงษ์

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๓๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ ภิรมย์

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๔๐
เด็กหญิงอัยรดา ศรีสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๔๑
เด็กหญิงจิราวรรณ รักกลิน

่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๔๒
เด็กหญิงอินทิรา กรโสภา

๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๔๓
เด็กหญิงพรพรรณ พุ่มพวง

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๔๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ เทียนศิริ

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๔๕
เด็กหญิงอรนันท์ คุ้มศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๔๖
เด็กหญิงชาลิสา รู้ยิง

่

๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๔๗
เด็กหญิงจันทร์ธิมา ดวงมณี

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๔๘
เด็กหญิงจิราภา เหมือนสังดี

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๔๙
เด็กชายปภังกร เทียนศิริ

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๕๐
เด็กชายศักรินทร์ หิรัญลาภธารา

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๕๑
เด็กชายนพคุณ บุญปกครอง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๕๒
เด็กชายชัยวัฒน์ สวัสดี

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๕๓
เด็กชายอนุพงศ์ กรวยทอง

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๕๔
เด็กชายวัชระ นิลมานะ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๕๕
เด็กชายวรวิทย์ สีเอียม

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๕๖
เด็กชายธนภัทร์ ขำประถม

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๕๗
เด็กชายวัศพล หนูทอง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๕๘
เด็กชายสรายุทธ แก้วจันทร์

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๕๙
เด็กหญิงเรืองรฎา อ่องเล็ก

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๖๐
เด็กหญิงสุธิดา พ่วงแสง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๖๑
เด็กหญิงจิดาพร จันทร์กระจ่าง

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๖๒
เด็กหญิงสุมิตรา บุญปกครอง

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๖๓
เด็กหญิงมินตรา เครือมณี

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๖๔
เด็กหญิงอาริตา รู้ยิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๖๕
เด็กชายคมกริช บุญศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๖๖
เด็กชายณัฐวุฒิ พินิจ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๖๗
เด็กชายนวพล บุญศรี

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๖๘
เด็กชายปรัชญา กันทรัพย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๖๙
เด็กชายนที ก้อนสุวรรณ์

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๔๖๐/๘๖๗๐
เด็กชายรพีภัทร อยู่ดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๗๑
เด็กชายพิชัย เปาศาสตร์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๗๒
เด็กหญิงนุชนาถ แสงดี

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๗๓
เด็กหญิงสุกัญญา อำพันทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๗๔
เด็กหญิงพลอยไพลิน ชูศิลป

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๗๕
เด็กหญิงพิจิตรจินดา กันทรัพย์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๗๖
เด็กหญิงชนันตญา ศรีคงทน

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๗๗
เด็กหญิงอภิชญา วารี

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๗๘
เด็กชายทิพากร อุทุม

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๗๙
เด็กชายอติชาติ พิกุลชาติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๘๐
เด็กชายลัทธพล สุวรรณหงษ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๘๑
เด็กชายปฎิพัทธิ

์

มันรอด

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๘๒
เด็กชายภุมรินทร์ ผูกโพธิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๘๓
เด็กชายพงศ์ธร นาคศิริ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๘๔
เด็กหญิงบุณณดา สวัสดี

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๘๕
เด็กหญิงรัตนา เสือเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๘๖
เด็กชายทรงวุฒิ ทับทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๘๗
เด็กหญิงภัทรมน สอาดศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๘๘
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีคำ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๘๙
เด็กชายปยะพงค์ พ่วงแสง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๙๐
เด็กชายอนุกูล เสือโฮก

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๙๑
เด็กชายปฏิภาณ เพ็ชรแวว

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๙๒
เด็กหญิงวรรณธิดา ธาระกุล

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๙๓
เด็กหญิงสุนิศา จบดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๙๔
เด็กหญิงกนกวรรณ อุปนันท์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๙๕
เด็กหญิงเสาวนิต ตะลับทิพย์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๙๖
เด็กหญิงณัฐธิตา ก้อนสุวรรณ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๙๗
เด็กชายชัยนันท์ สมานชาติ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๔๖๐/๘๖๙๘
นางสาวภัทราภรณ์ เอกเจริญ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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