
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๖,๙๓๘ คน ขาดสอบ ๑,๑๔๗ คน คงสอบ ๕,๗๙๑ คน สอบได้ ๓,๐๘๕ คน สอบตก ๒,๗๐๖ คน (๕๓.๒๗%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๐๐๑
นางสาวชนาการต์ เกตุทิม

๐๙/๐๑/๒๕๔๓

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๐๒
เด็กหญิงสิริมาตา ศิริกัญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายศรายุทธ แก้วนิม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๐๔
นางสาวนันทวัน สมศรี

๑๓/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๐๕
นางสาวนันทวัน ศรีผึง

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๐๖
นางสาวณัฐวัฒน์ มันคงธนาพัฒน์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๐๗
นางสาวจริยา กันจู

๒๐/๐๑/๒๕๔๐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๐๘
นางสาวภัสรา ขยันกสิกรณ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๐๙
นางสาวสายธาร แสนแก้ว

๒๒/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๑๐
นางสาวระพีพัฒน์ ไพรสิงห์

๒๓/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๑๑
นางสาวสุนิสา สีทัด

๒๗/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๑๒
นางสาวปรียานุช สายทอง

๒๙/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๑๓
นางสาวศรสวรรค์ ปานพรม

๓๑/๐๑/๒๕๔๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๑๔
นางสาวชลลดา รักษาจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๑๕
นางสาวโสรยา สิงห์ทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๑๖
นางสาวปนทอง อุ่นสิงห์

๐๓/๐๒/๒๕๔๒ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๑๗
นายธนนันท์ วันคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๓ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์
เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๐๑๘
นายพัศดี สมดี

๒๔/๐๙/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๑๙
นางสาวนลินพร ม่วงไหม

๑๒/๐๓/๒๕๒๑

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงกชพร หมวกเหล็ก

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายกนกณพงศ์ ด้วงกลัด

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงกรวีร์ พูลคุ้ม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๒๓
เด็กชายกฤชคุณ เล็กยิม

้

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายกฤติน ธรรมเจริญกุล

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงกัญญาวีร์ โชคกุลศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงกานต์ชนก มาพัวะ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงกานต์สิรี ธารทองวงศ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายกิจจพัฒน์ หล้าแหล่ง

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงกิตติกา การุณ

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายขวัญมงคล อ้นแพ

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายจริยาวัฒน์ พิศิลป

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงจิดาภา เหล็กเพชร

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายจิตะบุณย์ ดีพิจารณ์

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายจิรวัฒน์ เจียงทองเลือน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายจิรวิทย์

เจริญพูนพาณิชย์
๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงจิรัชยา โตมะนิตย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงจิราภัทร์ แสงสว่าง

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงจิราภา หลวงวังโพธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงชยาภรณ์ โกดศรี

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงชลลดา เมืองสอง

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงชาลิสา พิบูลย์สวัสดิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงชินวรา

พัฒนวรรณนากร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงชโลรัตน์ ภู่ธิชัย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงญาณิสา พรหมอยู่

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงญาโนบล สุพรรณไพบูลย์

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงฐิติกานต์ ตระกูลพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายณฐวรพนธ์ ประดิษฐสุวรรณ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๔๘ เด็กหญิงณัฐชญานันท์
พูลเอียม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายณัฐชนน ศรีดาวงษ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงณัฐชานันท์ ทรงทรัพย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กชายณัฐนิติ วันยะ

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงณัทรัศช์ พุ่มแก้ว

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงณิชาภัทร รุ่งเรืองทรัพย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายตะวัน เมฆฉาย

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายธนธรรม นวะมะวัฒน์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายธนภณ พงษ์สาลี

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายธนภัทร สิทธิ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายธนศักดิ

์

พินิจธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายธนารักษ์ เงินฉำ

๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายธนาวุธ สินเภตรา

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กชายธนเดช สุขสมพงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายธราเทพ คุณทวีพร

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงธันญพร รุ่งจิรารัตน์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายธันยพงศ์ ศิริคุปต์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงธันยพร จิตตะ

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงธันยพร ดอกจอก

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายธาดา จิตบุญเรืองโรจน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายธีรภัทร์ จำปาเทศ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายนนฑกฤษฎิ

์

จันทร์ฤทธิ

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กชายนนทกร ใยลีอ่าง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงนภสร ฉลวยศรี

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายนราภัทร ชืนอยู่

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงนริศรา ปตะแสง

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงนวพรรณ ดวงศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงนววรรณ ดวงศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงนันท์นภัส ผดุงกรรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กชายนิติธร อาสนทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายบุญวิชญ์ เพ่งผล

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงบุปผา นองเทศ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายบุรัสกร ศรีขาว

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กชายบูรพา วงษ์สุจริต

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กชายปฏิพัทธ์ เกตุอู๊ด

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กชายปณต โพธิคำ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายปภพ เข็มเงิน

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๘๕ เด็กหญิงปราชญ์วรรณ
ปรัชญาพันธ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงปรียภัสสร์ สังข์ทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กชายปณณวัฒน์ ขำเมือง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงปทมา สมคำ

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงปวันรัตน์ ศรีเหรา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงปธยานันท์ ผู้มีสัตย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายปาณัส พวงระย้า

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงปาณิชา พ่วงมี

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงปารินทร์ ทองเพ็ง

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายปยวัฒน์ แซ่คู

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓ / ๘๙

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายปยะพัสตร์ ไหมทอง

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายปยังกูรร์ พฤกษา

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายปุณยวีร์ ปนนาค

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายพงศพัศ โพธิงาม

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายพงศภัค เดชครุฑ

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายพชร ปนแปลก

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายพยุหะ นุสติ

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงพรนภัส แซ่ตัง

้

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงพรรณวดี แก้วสะอาด

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงพรรวินท์ เรืองชัยเสรีพงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๐๕ เด็กหญิงพลอยปานฟา
เหลาสะอาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายพสธร วิบูลย์วัฒนกิจ

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงพัชรพร แสงทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงพัทธนันท์ ฉัตราภรณ์พงศ์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา อังประภาพรชัย

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โสภาพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๑๑
เด็กหญิงพิชญธิดา เส็งแดง

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๑๒
เด็กหญิงพิชญ์พักตร์ แม้นสุรินทร์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๑๓
เด็กหญิงพิชญ์สินี จิวาลักษณ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๑๔
เด็กหญิงพิชญ์สุภางค์ ดีทองคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๑๕
เด็กชายพิตรพิบูล บุญมี

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๑๖
เด็กหญิงพิมภิษา สดสะอาด

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๑๗
เด็กชายพีฑวันต์ ฮกชุน

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๑๘
เด็กชายพีรภัทร ขันทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๑๙
เด็กหญิงพุทธิภา แย้มฉาย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายพูลธน เอียมเวช

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๒๑
เด็กชายภวัฒน์กุล โชคอนันต์นิธิ

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๒๒
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์ ตังประเสริฐ

้

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๒๓
เด็กชายภัทรกฤต รัตนจรรยา

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๒๔
เด็กชายภัทรชนน คงสมบูรณ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๒๕
เด็กชายภัทรพล สุขประสิทธิ

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๒๖
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ คงเมือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๒๗
เด็กชายภาส์ศุทธิ บุญศิริ

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๒๘
เด็กหญิงภิญ จิรเกตุประยูร

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๒๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ พัฒน์ธนะกุลโชติ

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายภูภกร ศรีสวาท

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๓๑
เด็กชายภูมิรพี อริยพันธ์พิทักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๓๒
เด็กชายภูริ ศิวสิริการุณย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๓๓
เด็กชายภูริพัฒน์ สะสมศักดิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๓๔
เด็กชายภูริพัฒน์ แสงประสิทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๓๕
เด็กชายภูวิศ อยู่สุภาพ

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๓๖
เด็กหญิงภูษิตา ใบไพศาล

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๓๗
เด็กชายภูเพชร ฉายเพ็ชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๓๘
เด็กหญิงมนัสชนก สุขสุนทรา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๓๙
เด็กหญิงมลภัทษร เจีย

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายมุนินทร ใจทัศน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๔๑
เด็กหญิงรรินดา นวมนาค

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๔๒
เด็กชายรวินท์ โชติสุวรรณรัตน์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กชายระพีพัฒน์ โผนพิมาย

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๔๔
เด็กชายรัฐภัทร์ เกตุถาวร

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๔๕
เด็กชายรัฐสรรค์ ดำรงค์รัตน์

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงรุจิรดา สุขเกษม

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๔๗
เด็กหญิงลลิตวดี เหล่ารอด

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๔๘
เด็กหญิงวรณัน รังผึง

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายวรท จันทร์อร่าม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายวรากร คุ้มมัน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๕๑
เด็กหญิงวสุธิดา แม่นศร

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๕๒
เด็กชายวสุรัตน์ ปานเลิศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๕๓
เด็กชายวิทวัส ประทุมมาตย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงศรัณย์พร อาจหาญ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๕๕
เด็กชายศศิกิจจ์ ครองน้อย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงศศิปรียา ชืนอยู่

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๕๗
เด็กชายศิรชัช สังข์ลำใย

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๕๘
เด็กชายศิริเชษฐ์ จอมบุญเรือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๕๙
เด็กชายศุภกร อ่อนน้อม

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายศุภคชัย ลีดอกไม้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๖๑
เด็กหญิงศุภากร เสมอเชือ

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๖๒
เด็กชายสมบูรณ์ ผดุงพร

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๖๓
เด็กชายสมบูรณ์ ศรีสุวรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๖๔
เด็กชายสราวุธ สนธิ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๑๖๕
เด็กชายสหภพ กิงคำ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๖๖
เด็กชายสัญชัย ศรีสุวรรณ

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๖๗
เด็กชายสิทธิชัย นามปาน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๖๘
เด็กชายสิรภพ จิตตะ

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๖๙
เด็กชายสิรวิชญ์ นิธิภัทรอาภรณ์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงสิรินทร์ญา แก่นสาร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๗๑
เด็กหญิงสิริประภา ปอมเสมา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๗๒
เด็กหญิงสิริยากร ทองสุขดี

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๗๓
เด็กชายสิริไพศาล แหยมพลับ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๗๔ เด็กชายสุกิจชณัฐกวิพงศ์

สุขขี
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๗๕
เด็กชายสุคีริณ รุ่งรัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๗๖
เด็กหญิงสุธรรมมา โพธิปฐม

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๗๗
เด็กหญิงสุธินันท์ โหมดเกษม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๗๘
เด็กหญิงสุพิชญา พุ่มพวง

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๗๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

กล่อมเกลา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงอรรัมภา ปทุมมาศ

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๘๑
เด็กหญิงอารยา ชุณหะมณีวัฒน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๘๒
เด็กหญิงอินท์ธีรา วิมลเศวตนันท์

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๘๓
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ คงต๊ะ

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๘๔
เด็กชายเอกดนัย เรือนหล้า

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๘๕
เด็กหญิงโชติกา หานาคี

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๘๖
เด็กหญิงโยษิตา นรสิงห์

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๑๘๗
นายสนธยา สังข์สุวรรณ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๘๘
เด็กชายพันธุ์เทพ คีรีโต

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กชายศุภกฤต สังข์สุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายชินดนัย สืบสาย

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๙๑
เด็กหญิงมธุรา เพ็ญนวล

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๙๒
เด็กชายชัยวัฒน์ พุ่มทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๙๓
เด็กชายก้องเกียรติ ชัยชูโชติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๙๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ บัวโรย

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๙๕
เด็กชายกัณฑกานต์ โอชะ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๙๖
เด็กชายเอกราช พานทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๙๗
เด็กชายอานนท์ คำมัน

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๙๘
เด็กชายธนดล สุขสวัสดิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๑๙๙
เด็กชายนพรัตน์ เจริญสิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายพชร บุญสูง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงสุพัตตรา ฟกทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงพัทรินทร์พร มาสอน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายพรเทพ เกตุพิจิตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายภูเมศ แสงจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายอุทัย พูลเขตร์กิจ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงพรธวัล จินดาพงษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงสุพรรษา คงสิน

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงจารุวรรณ นาดำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงดาว แซ่โหล่ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงจุฑามาศ จันทรเสนา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๑๑
เด็กชายชนะชัย สุขประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงแพรวา วงษ์จันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๑๓
เด็กหญิงกนกรัตน์ โอริศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๑๔
เด็กชายณัฐปกรณ์ สมุทรไทย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๑๕
เด็กชายนนทพัฒน์ อินบุรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๑๖
เด็กชายวีระพงษ์ แปะเอียม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๑๗
เด็กชายอาทิตย์ เพ็ญไพฑูรย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๑๘
เด็กหญิงอารยา เกษมสวัสดิ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ ไทรใต้  

นว ๓๕๕๙/๐๒๑๙
เด็กชายจุลพันธ์ จันทร์ศรี

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นาคทัพ

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๕๙/๐๒๒๑
เด็กหญิงนันทิดา ชัยปญญา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๕๙/๐๒๒๒
เด็กชายปวเรศ เฟอยคำ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๕๙/๐๒๒๓
เด็กหญิงกมลวรรณ โสภาพินิจ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๕๙/๐๒๒๔
นายณัฐพล บุดดี

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๕๙/๐๒๒๕
เด็กหญิงธันยพร พุทธรักษา

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๕๙/๐๒๒๖
เด็กหญิงพีระญา รักกลิน

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๕๙/๐๒๒๗
เด็กหญิงอุบลรัตน์ แสงไกร

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๕๙/๐๒๒๘
เด็กชายกฤษนัย โพธิสอาด

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๒๙
เด็กหญิงจุรีรัตน์ ใจชืน

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายชลชาติ โสตถิสุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๓๑
เด็กหญิงดุจดาว ธัญญเจริญ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๓๒
เด็กชายทัพฟา โพธิศรี

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๓๓
เด็กชายธนพล เจียมหลำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๓๔
เด็กชายนครินทร์ มาลา

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๒๓๕
เด็กหญิงนันทิชา ก้อนจันทร์เทศ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๓๖
เด็กหญิงพีระพรรณ พวงทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๓๗
เด็กหญิงพุทธวรรณ อำทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๓๘
เด็กหญิงลักขณา เหล่าอินทร์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๓๙
เด็กชายวศิน ทองประเสริฐ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายศราวุฒิ จันทราศรี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๔๑
เด็กชายสุธินร์ จุลมุสิ

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๔๒
เด็กหญิงสุวพัชร ศิริฟก

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๔๓
เด็กหญิงอารียา นิลเกษม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๔๔
เด็กหญิงอารีวรรณ นิลเกษม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๔๕
เด็กหญิงสุกัลยา ศรีพิมพ์เมือง

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงสุพรรษา เส็งหนองแบน

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๔๗
เด็กหญิงอัจฉรา จงไพบูลย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๔๘
เด็กชายนนทวัฒน์ พรมโชติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๔๙
เด็กชายประชา หงษ์ทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงณริสา สีทัด

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๕๑
เด็กหญิงมิลตา จีนพัด

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๕๒
เด็กหญิงวรัญญา แก้วเพ็ชร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองเขนง วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๕๙/๐๒๕๓
เด็กชายบัญชา สว่างแก้ว

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๕๕๙/๐๒๕๔
เด็กหญิงแพรวา บริจาค

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๕๕๙/๐๒๕๕
เด็กหญิงกฤตพร จันทร์นาฝาย

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๕๕๙/๐๒๕๖
เด็กหญิงพิชามญธุ์ เพ็ชรชนะ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๕๕๙/๐๒๕๗
เด็กหญิงวรรณศิริ เนียมหอม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๕๕๙/๐๒๕๘
เด็กหญิงอริสา สท้านสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดอนใหญ่ วัดอัมพวัน  

นว ๓๕๕๙/๐๒๕๙
นางสาวชนัดดา ชมชืน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๐
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๖๐
นายฉัตรชัย กรตุ้ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๖๑
นางสาวปยะธิดา อยุธยา

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๖๒
นางสาวกานดา กมลสินธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๖๓
นางสาวกนกวรรณ ถึงถาวร

๑๘/๐๑/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๖๔
นางสาวสุทธินี ชูสว่าง

๐๕/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๖๕
นายทิพย์นรินธร ปนขำ

๑๘/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๖๖
นายปวินท์ นักสอน

๐๘/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๖๗
นายอภิรมย์ ใบโพธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๖๘
นายนิธิกร นิลสนธิ

๓๐/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๖๙
นายเสกสิทธิ

์

ศุขพล
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๒๗๐
นายพลกฤษณ์ คุณเจริญ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๗๑
นายวงศธร แสงเพชร

๐๑/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๗๒
นางสาวจุฑามาศ ศรีสุข

๐๗/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๗๓
นางสาวปรารถนา ถนอมพล

๒๙/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๗๔
นางสาวณฐวรรณ บุญประจวบ

๓๐/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๗๕
นางสาวอารีญา มันศักดิ

่ ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๗๖
นางสาวรสสุคนธ์ ปนทอง

๒๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๗๗
นางสาวกรณ์วิภา ภูกาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๗๘
นางสาวกาญจนา เทียนทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๗๙
นางสาวรติมา เมณฑ์กูล

๒๙/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๘๐
นางสาวมินตรา พุกเพชร

๑๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๘๑
นางสาวพัชริกา ไพรสิงห์

๒๖/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๘๒
นางสาวแก้วกาญดา มันกิจ

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๘๓
นางสาวโชติกา บัวเทศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๘๔
นางสาวปาณิสรา สุมูลเวช

๐๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๘๕
นางสาวรมินตรา เผ่าเพ็ง

๑๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๘๖
นายรุ่งเจริญ หล่อเงิน

๑๘/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๘๗
นายศิริพัฒน์ กล่อมเกลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๘๘
นายณัฏฐภัทร์ สุศิริ

๒๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๘๙
นายธีรเทพ ยวนเมือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๙๐
นายเอกรัตน์ กุลศา

๒๐/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๙๑
นายวศิน เอียมสวรรค์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๙๒
นายธนพล ปองสมาน

๑๔/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๙๓
นายภคพล นาคสุข

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๙๔
นายบุลากร เดชใกล้

๑๔/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๙๕
นายอนุชิต พ่วงแตง

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๙๖
นายวัฒนา จันทร์สุขศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๙๗
นายธนวัฒน์ สุชล

๑๗/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๙๘
นายรัฐพล เวียงจันทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๒๙๙
นายพิพัฒน์ พาลพล

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๐๐
นายวีระชัย นิลสนธิ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๐๑
นายนภันต์ ศรีสุทธิสัมพันธ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๐๒
นายจิรายุ น้อยยอด

๐๘/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๐๓
นายฐิติกานต์ ภูมิอินทร์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๐๔
นายนราทร เจริญแก้วมงคล

๑๒/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๓๐๕
นายวิชยุตม์ รัตนบุระ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๐๖
นายยุทธนา บุญถาวร

๒๖/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๐๗
นายสุรนาท ตรีเกษร

๒๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๐๘
นางสาวศิริพร เสนาพรหม

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๐๙
นางสาวนุชนารถ โพธิคำ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๑๐
นางสาวกนกวรรณ คำอุ่น

๒๒/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๑๑
นางสาวสกุณา บุญประจวบ

๒๘/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๑๒
นางสาวขวัญฤดี แก้วเขียว

๑๖/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๑๓
นางสาวอรณิชา หงษ์สมุทร

๓๑/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๑๔
นางสาวรสา มีสุข

๑๘/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๑๕
นางสาวสุพัตรา อินทร์ชูเดช

๐๕/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๑๖
นางสาววิชุดา บัวหอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๑๗
เด็กชายฐานทัพ บุญอินทร์

๒๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๑๘
เด็กชายณัฐพงศ์ เจตนกสิกรณ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๑๙
เด็กชายอำพล แสงสินไชย

๑๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กชายสุนทร วาดวิสัย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๒๑
เด็กชายบุญศิริ โถมกระโทก

๒๖/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๒๒
เด็กชายธนาพร นันทพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๒๓
เด็กชายทรงกรด ศิริภักดี

๒๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๒๔
เด็กชายปริญญา สุชล

๐๕/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๒๕
เด็กชายรวิชญ์ ดินฟา

๑๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๒๖
เด็กชายรัชพล คุ้มดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๒๗
เด็กชายจิรยุทธ สุขยืนยง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กชายกฤษณะพงศ์ วงษ์รักษ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กชายธรรมศาสตร์ ตาเวียง

๒๓/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายพัทธพล คุ้มพุ่ม

๐๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๓๑
เด็กชายธรรมรัตน์ ภู่เจริญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๓๒
เด็กชายพัสกร ไล้ทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๓๓
เด็กชายศิริศักดิ

์

ยังยืน

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๓๔
เด็กชายชัยอนัน พรหมเนตร

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๓๕
เด็กชายศิวากร สุขน่วม

๐๓/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๓๖
เด็กชายบวร ครุฑพงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๓๗
เด็กชายสุภชา ภู่จีน

๓๑/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๓๘
เด็กชายอัมรินทร์ ชังทอง

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๓๙
เด็กชายโกศร กระจายศรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายพงศกร สุขสวัสดิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๔๑
เด็กชายธีรภัทร สีนัด

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๔๒
เด็กชายพีระนันท์ เชยจันทร์

๐๘/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๔๓
เด็กชายฉัตรชัย โพธิน้อย

์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๔๔
เด็กชายแทนคุณ เกษมอมร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กชายภูวภัสสร์ เพ็งอ้น

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๔๖ เด็กชายอรรถศฏายุทธ
แจ้งใจดี

๒๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๔๗
เด็กชายศิริชัย เอือเฟอ

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ คูหา

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๔๙
เด็กชายบัณฑิต ปญญาเสน

๐๓/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กชายวรภพ รัมขำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๕๑
เด็กหญิงวารุณี ชัยหงษ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๕๒
เด็กหญิงกาญจนา บุญยนต์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๕๓
เด็กหญิงสุมิตรา ภู่จีน

๒๙/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๕๔
เด็กหญิงปนปนัทธ์ สุขขำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๕๕
เด็กหญิงพรดาว วงษ์ขันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๕๖ เด็กหญิงกรรณติลักษณ์
อินปาจร

๐๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๕๗
เด็กหญิงปนัดดา จันทรดง

๐๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๕๘
เด็กหญิงวัลลภา กลำทอง

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๕๙
เด็กหญิงศิรภัสสร ทับโต

๒๗/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงสิริกาญจน์ ศรีรัตนะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๖๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย เกิดแดง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๖๒
เด็กหญิงสุพรรษา อุฤทธิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงธันย์ชนก สว่างนางโส

๐๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๖๔
เด็กหญิงวาสนา คุ้มแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๖๕
เด็กหญิงวิภาวินี ขันลือ

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๖๖
เด็กหญิงพิราวรรณ พิศสกุณา

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๖๗
เด็กหญิงลัดดา อัมระนันท์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๖๘
เด็กหญิงสิรินดา เกิดผล

๑๑/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงกมลชนก อูชิยาม่า

๐๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงขนิษฐา อ่อนเชตุ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๗๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ ยังเจริญ

๑๑/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๗๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ สาวชาติ

๓๐/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๗๓
เด็กหญิงกุลธิดา ดอนไพวัติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๗๔
เด็กหญิงจอย ใจงาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๓๗๕
เด็กหญิงวิมลรัตน์ บัวแก้ว

๑๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๗๖
เด็กหญิงพิชญาภา เรียมรัตนากร

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๗๗
เด็กหญิงมลฤดี สุขสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๗๘
เด็กหญิงชัญญานุช ปอมจันทร์

๐๘/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๗๙
เด็กหญิงปนัสยา เสาวงจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงปริสญา เสาวงจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๘๑
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ภูบรรจง

๑๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๘๒
เด็กหญิงกุลธิดา พุ่มเนียม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๘๓
เด็กหญิงมัณทนี กันเนียม

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๘๔
เด็กชายบุญประเสริฐ กลินสอน

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๘๕
เด็กชายวรวิทย์ งามปลัง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๘๖
เด็กชายธนภัทร์ สมเนตร

๐๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๘๗
เด็กชายปยกุล ศรีเสนาะ

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๘๘
เด็กชายชโยดม สุขมาก

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๘๙
เด็กชายสหัสชัย สุขสมบูรณ์

๐๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

แปลกประเสริฐ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๙๑
เด็กชายศราวุธ เมืองแสง

๑๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๙๒
เด็กหญิงกิติยา สุขลักษณ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๙๓
เด็กหญิงสุนันทา

แก้วจำรัสสุขสันติ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๙๔
เด็กหญิงศิริรัตน์ บรรยง

๐๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๐๓๙๕
เด็กหญิงกัญญาพัชร บุญสิงห์

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๓๙๖
เด็กหญิงกานต์สินี สายยวง

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายกีรดิต ดิษกร

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๓๙๘
เด็กชายจิญตวัฒน์ ถัวทอง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๓๙๙
นายจิรวัฒน์ แพรพฤฒิภัทร

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงจิรัชญา สุขอร่าม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงจิราพร จีระพร

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ หงษ์ยิม

้

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงชนิดาภา ธนันชัยจีรภัทร

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงชีราภรณ์ เกิดสวัสดิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงญาณิสา เจริญสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุขอร่าม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงณัฎฐธิดา สุขอร่าม

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงณัฐมน

แก้วแสงทองเจริญ ๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงทักษพร จูงาม

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงทิพาพรรณ เปกลาง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๑๑
เด็กชายธัญกร บัวอ่อน

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๑๒
เด็กชายนนทวัฒน์ ยังยืน

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๑๓
เด็กหญิงนภสร แจ่มฟา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๑๔
เด็กหญิงนภาภรณ์ เพ็งพันธุ์

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงนัทธมน สนิทผล

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงนันทิพร สุขสำราญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๑๗
เด็กหญิงนาลิสา แซ่เตีย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๑๘
เด็กชายปฏิพัทธ์ คำโต

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๑๙
เด็กชายปวีร์ ผู้ภักดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กชายปญจพล เกตุพิจิตร

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๒๑
เด็กหญิงปทมา สุทธิมาศ

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กชายปารเมศ อบสิน

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๒๓
เด็กหญิงปยะเนตร อยู่ชัง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๒๔
เด็กหญิงพรหมพร เพชรรัตน์

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๒๕
เด็กหญิงพัชรินทร์ พิศสกุณา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๒๖
เด็กหญิงพิมพ์พิดา อินทร์เพ็ญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงภควดี เกตุแค

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๒๘
เด็กหญิงภัทรวดี จันทร์เขียว

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๒๙
เด็กชายภาณุเดช เสือเผือก

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กชายรัชพล ธิชากรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๓๑
เด็กหญิงรุ่งจิรา โตเมือง

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๓๒
เด็กหญิงลักษณารีย์ มีนาภา

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๓๓
เด็กหญิงวรรนิศา มาเต็ง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๓๔
เด็กหญิงสุชานันท์ อุ่นตาล

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๓๕
เด็กหญิงสุทิตตา บัวสิน

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๓๖
เด็กหญิงสุวิชญา จิตตรีพรต

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๓๗
เด็กชายอดิศร สันเจริญ

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๓๘
เด็กหญิงอภิชญา โพธิคำ

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๓๙
เด็กหญิงอภิญะตา กิตยานุรักษ์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงอภิสรา หวังตระกูลดี

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๔๑
เด็กหญิงอมราวดี งามดี

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๔๒
เด็กหญิงเกวลิน ปรางทับทิม

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงเอือการย์

้

ชิดทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๔๔
เด็กหญิงกมลวรรณ มีมุข

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๔๔๕
เด็กหญิงกรณิกา วุ่นพูลสมบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๔๖
เด็กชายกรภัทร์ เอียมอาจ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๔๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทุ่งจันทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๔๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมพงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๔๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กลันเกลไถ

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มุกเทศ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๕๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์สนธิเดช

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๕๒
เด็กหญิงกัญญ์วรา วราโภค

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๕๓
เด็กชายกิตติภูมิ พรหมานนท์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๕๔
เด็กชายกิติพงษ์ ทองสา

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๕๕
เด็กหญิงกิรณา สิงห์ขาว

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๕๖
เด็กหญิงกีรตา ทองภูสวรรค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๕๗
เด็กชายคณิน บุญโอภาศ

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๕๘
เด็กชายคณิศร นัยพรม

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๕๙
เด็กหญิงครรชิตา ทับลอย

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายคุณากร แช่มเกตุ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๖๑
เด็กหญิงจนิสตา อำนวล

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๖๒
เด็กหญิงจริยาภรณ์ เจนติยานุรักษ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๖๓
เด็กหญิงจันจิรา คงธนารุ่งเรือง

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๖๔
เด็กหญิงจิรณัฐ ด้วงหวา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๖๕
เด็กหญิงจิรภัสร์ เดชปน

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๖๖
เด็กชายจิรสิน ไชโย

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๖๗
เด็กชายจิรัฏฐ์ ภาณุเตชะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๖๘
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ วิวัฒนไพศาล

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๖๙
เด็กหญิงจิราพร ขวัญทอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงฉัตรกัญญา เกียงรส

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๗๑
เด็กชายฉัตริน เอียมสงคราม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๗๒
เด็กหญิงชณากานต์ บุญทรงสันติกุล

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๗๓
เด็กหญิงชนิกานต์ สุกทับ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๗๔
เด็กหญิงชนิตนันร์ สังข์ธูป

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๗๕
เด็กชายชยุต โชติวิชาศิริกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๗๖
เด็กหญิงชลธิชา โพธิอินทร์

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๗๗
เด็กหญิงชลิดา ศักดิบูรณาเพชร

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๗๘
เด็กหญิงชลิตา คุ้มบุญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๗๙
เด็กหญิงชลิสตา ชูพินิจ

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงชัญญา ล้อมไล้

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๘๑
เด็กชายชินพัฒน์ สุปยะพาณิชย์

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๘๒
เด็กชายชินภัทร ปานพรมธำรง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๘๓
เด็กชายชิษณุพงศ์ ชาญเขตกรณ์

๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คุณชล

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๘๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทองนาค

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๘๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เหลืองอุดมผล

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๘๗
เด็กชายชุติพนธ์ กล้ากสิกิจ

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๘๘
เด็กหญิงชุติมา คุประตกุล

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๘๙
เด็กหญิงญาณิศา พุทธเสม

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงฐิตาภัทร สุรสิงห์สฤษฎ์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๙๑
เด็กชายณชกร ชูพันธ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๙๒
เด็กชายณฐกฤษณ์ ถันเฝา

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๙๓
เด็กชายณภนต์

เพิมความประเสริฐ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๙๔
เด็กหญิงณฤวรรณ ลิมพะสูตร

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๙๕
เด็กหญิงณัชศุภางค์ กลินจันทร์

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๙๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เสมือนพันธ์

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๙๗
เด็กชายณัฐธนภัทร เหลืองทองคำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงณัฐธนภัทร์ สุขนิจ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๔๙๙
เด็กหญิงณัฐนันทน์ จินดาสุทธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายณัฐภัทร ทวีการณ์

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ เวียงวงษ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงณิชาภัทร ตรัยรัตนเมธี

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงณิชาภัทร สุวจนกรณ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงณิศรา ชาดารา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายดล ธรามานิตย์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงดาราภร ซู

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงตะวันวาด บุญเกิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงทองบงกช เปลืองชนะ

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายทีรพันธ์ พรหมอยู่

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายธนกร วงษ์ศิริ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๑๑
เด็กชายธนกฤต ทองศรี

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๑๒
เด็กชายธนกฤต บุศรากุล

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๑๓
เด็กชายธนพล สุขวิชชัย

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงธนภรณ์ เลาหะโรจนพันธ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๕๑๕
เด็กชายธนาวัลย์ บุญทัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๑๖
เด็กชายธนาเพชร พงศ์พัฒนศิริ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๑๗
เด็กหญิงธมนวรรณ อาญาพิทักษ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๑๘
เด็กชายธรรมสรณ์ กุลเกษตร

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๑๙
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ประสงค์ทอง

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงธันย์ชนก แสนทวีสุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๒๑
เด็กชายธารากร สวามิวัสด์ุ

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๒๒
เด็กหญิงธารินี พวงทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๒๓
เด็กหญิงธารีรัตน์ ส้มอินทร์

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๒๔
เด็กชายธีรภัทร กล้าการไถ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๒๕
เด็กหญิงธีรภัทราพร งามนิธิจารุเมธี

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงนนท์นภัส ประมายะยัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๒๗
เด็กชายนภัส ขาวยะบุตร

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๒๘
เด็กหญิงนภัสสร แก้วจรูญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๒๙
เด็กหญิงนันทพัทธ์ สุวรรธนศิลป

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงนันทัชพร ปาดอนไพร

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๓๑
เด็กหญิงนันท์นภัส สุขพันธ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๓๒
เด็กชายนิธิ เปยมนิธิกุล

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๓๓
เด็กหญิงนิรชา หงษ์ยิม

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๓๔
เด็กหญิงบัณฑิตา สนมวัฒนะวงศ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๓๕
เด็กหญิงบัวชมพู เจริญสุวรรณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๓๖
เด็กหญิงบุญฑริกา จูยิง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๓๗
เด็กหญิงบุณยาพร มกรธวัช

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๓๘
เด็กชายบุรินทร์ มานะกิจศิริสุทธิ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๓๙
เด็กหญิงปณิตา นิลน้อย

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงปทิตตา พรมเขียว

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๔๑
เด็กหญิงปนัดดา ศรรุ่ง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๔๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ แผ่พุ่มทรัพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๔๓
เด็กชายปรมัติ ตังมันคงวรกูล

้ ่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๔๔
เด็กชายปรมินทร์ แก้วนิคม

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงปรียา จริตชอบ

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๔๖
เด็กหญิงปรียาภัทร์ ปทีปเพิมพงศ์

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กหญิงปวีณ์สุดา พีระพันธ์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๔๘
เด็กหญิงปทมพร บุญอาจ

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๔๙
เด็กชายปารเมศ ศุภโชคพุฒิกูล

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงปณาภา สุทธิพงศ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๕๑
เด็กชายปยวัฒน์ รุ่งรอด

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๕๒
เด็กชายปุณยพัฒน์ คล้ายเนียม

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงปุณยวีย์ อานุภาพภราดร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงพนิตพิชา ศรีเสน

๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๕๕
เด็กหญิงพรชนก ชาตินันท์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๕๖
เด็กหญิงพรพรรณ โพธิอร่าม

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายพศวีร์ แฝงพงษ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๕๘
เด็กหญิงพัชรพร เรืองทัพ

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๕๙
เด็กหญิงพัชรี พิศสกุณา

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงพิชญา แก้วกะชีวิต

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๖๑
เด็กหญิงพิชญาภัค ขันกสิกรรม

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๖๒
เด็กหญิงพิญดา เมธากูล

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงพิมพ์ฟา วิบูลรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๖๔ เด็กหญิงพิมพ์แพรทอง
โรจน์พจนรัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๖๕
เด็กหญิงภรณ์วรัตน์ สีนิล

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๖๖
เด็กหญิงภวิษย์พร สนองคุณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๖๗
เด็กหญิงภัณฑิลา จูฑะพันธุ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๖๘
เด็กหญิงภัทธิรา หมวกเอียม

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๖๙
เด็กชายภาณุพงศ์ ชิตตรงธรรม

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ ชิตตรงธรรม

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๗๑
เด็กชายภูผา ภู่พัฒนะกูล

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๗๒
เด็กหญิงภูริชญา โพธิพันธ์

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๗๓
เด็กหญิงภูริตา รัตนคีรีพฤกษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๗๔
เด็กชายภูวพัศ วงศ์แก้วโพธิทอง

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๗๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ เพียรกสิกรรม

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๗๖
เด็กหญิงรชยา อ่อนละม้าย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงรพีภัทร ไทยยานันท์

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๗๘
เด็กหญิงรมิดา รัตนสิริวัฒนกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๗๙
เด็กหญิงรมิตา เทียมเกรียงไกร

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงรวิศุทธ์ วงษ์ดาว

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๘๑
เด็กชายรังสิมัณญ์ ฤทธิเต็ม

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๘๒
เด็กชายรัชชานนท์ พุ่มเกิด

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กชายรัชภูมิชัย โพธิแสง

์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๘๔
เด็กหญิงรัตนาวลี สิงห์เวียง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๕๘๕
เด็กหญิงรุจิรา จิระรัตนรังษี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๘๖
เด็กหญิงลักษมี จันทร์ดง

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๘๗
เด็กชายวงศธร ประเสริฐพรศรี

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๘๘
เด็กชายวงศธร เกตุสอาด

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๘๙
เด็กหญิงวนัชพร บูรณวรฐิติกุล

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงวรรณพร ชาญเวชศาสตร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๙๑
เด็กชายวศิน กันสาด

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๙๒
เด็กหญิงวารินทร์รัตน์

เลาหสุขไพศาล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๙๓
เด็กหญิงวิชญาภา พันธ์อินทร์

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๙๔
เด็กหญิงวิรจินต์ ขมินธกูล

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๙๕
เด็กหญิงวีรญา บุญเกิน

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๙๖
เด็กชายวุฒิฤทธิ

์

หงษ์เวียงจันทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๙๗
เด็กหญิงศรัณยภัทร เรือนเงิน

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงศศิมา ทัศยานนท์ชัย

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๕๙๙
เด็กหญิงศิริลดา จงกล

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงศิริลักษ์ หาจัตุรัส

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงศิริวิมล มีมุข

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายศุภณัฐ มะอาจเลิศ

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายศุภมงคล อ้นอุระ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ฉัตราภรณ์พงศ์

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายสรณ์สิริ หงษ์ษา

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายสรวิชญ์ เหรียญทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายสัณห์พิชญ์ วินัยพานิช

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายสิปปกรณ์ ประภารวีวรรณ

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงสิรินดา วนิชไพบูลย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กหญิงสิริปรียา อยู่คง

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๑๑
เด็กหญิงสุชญา อ่อนน้อม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๑๒
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ยามเสด็จ

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๑๓
เด็กหญิงสุภัททา กันเกษ

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๑๔
เด็กหญิงสโรชา แข็งการเขตร์

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๑๕
เด็กชายอธิบดี กระแสแสง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๑๖
เด็กหญิงอนัญญา มีลาภ

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๑๗
เด็กชายอนุวัตร์ สุวรรณบาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๑๘
เด็กหญิงอภิญญา มินเสน

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๑๙
เด็กหญิงอภิสรา วิมลวัชรกร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงอรวรรยา พิมพาเพ็ชร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๒๑
เด็กหญิงอรัญตรี พันธ์นุ่ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงอัญชสา รุกขะวรวัฒนา

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๒๓
เด็กชายอาชาไนย วัฒนวรวิทย์

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๒๔
เด็กชายเจษฎากร บุญสูง

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๒๕
เด็กชายเฌอชล อภัย

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงเทียนศรี ทองเปรม

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๒๗
เด็กชายเนติศักดิ

์

พงษ์ประเสริฐ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ใยคง

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๒๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ จันทนา

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงเพ็ญประภา พานิชย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๓๑
เด็กหญิงแพรพลอย บุญบัวทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๓๒
เด็กหญิงกชพร อินวานิช

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๓๓
เด็กหญิงกฤตศยา นทีมณฑล

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๓๔
เด็กหญิงกาญจนาณัฐ เนียก๊าด

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กชายจักรกฤษณ์ บุญชู

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๓๖
เด็กหญิงจิตตานันท์ สุขเกษม

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๓๗
เด็กหญิงจิรัชญา แสงศักดิ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงชยานันท์ ประจง

๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๓๙
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตะคร้อ

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงณหทัย เขตขัน

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๔๑
เด็กหญิงณัชรผกาท์ รารังสิทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๔๒
เด็กหญิงณัฐชา แก้วเพ็ง

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๔๓
เด็กหญิงณัฐนันท์ ช่วยบุญ

๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๔๔
นายธนพนธ์ ขวัญมงคล

๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๔๕
เด็กหญิงธนพร วิเชียรวรรณ

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๔๖
เด็กชายธันย์ ดีเสมอ

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๔๗
นายธีรดนย์ อ่อนน้อม

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๔๘
เด็กหญิงนลินธร ชาตินรินทร์

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๔๙
เด็กชายปฐมพร ผิวผ่อง

๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กชายปณชัย ยืนยง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๕๑
เด็กหญิงปนัดดา ศรีภักดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงปรภาว์ สุริพัฒน์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงประภัสสร สกุณา

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๕๔
เด็กหญิงปรัษฐา เรียมศรีสกุล

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงปรียพัศ ฉัตรเจริญผล

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๕๖
เด็กหญิงพรชนก มาพัวะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๕๗
เด็กหญิงพรพิทักษ์ ประจักษ์รัตนกุล

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงพัฒนียา พัฒนากุล

๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๕๙
เด็กหญิงมินตรา กันภักดี

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กชายรชต ขำเดช

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๖๑
เด็กหญิงรวินท์นิภา ถาวรนิวัตน์สกุล

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงลลิตา ซาบุตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๖๓
เด็กชายวิทวัส ศรีพุทธ

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงวิมพ์วิภา นิลประยูร

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงศุภณัฐ ทองบุญเจริญ

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๖๖
เด็กชายสรวิชญ์ พิริยศักดิมนตรี

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๖๗
เด็กหญิงอริสรา วิจิตรญาณพล

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๖๘
เด็กหญิงอินทิรา ลออเอียม

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๖๙
เด็กชายเกรียงศักดิ

์

หลิวเจริญทรัพย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๐๖๗๐
แม่ชีปนนานางค์ หลวงปอ

๐๕/๑๒/๒๔๙๘

วัดพรหมจริยาวาส พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๖๗๑
แม่ชีพิมพา จุ่นน้อย

๐๗/๐๒/๒๕๐๓
วัดพรหมจริยาวาส พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๖๗๒
แม่ชีสาคร มันประกอบ

่

๑๐/๐๒/๒๕๑๐
วัดพรหมจริยาวาส พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๖๗๓
นายปองภพ ศิริพัก

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๗๔
เด็กชายนิธิกร พูลจันทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายอภิชาต เปยมสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๗๖
เด็กชายนภดล ปองปอม

๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๗๗
เด็กชายณัฐชัย ทองแฉล้ม

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๗๘
เด็กชายปณชัย วุฒิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๗๙
เด็กชายธนดล ยาฉุน

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายอัครพล หนูพุก

๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๘๑
เด็กชายอัครเดช พันธุ์ไทย

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๘๒
เด็กชายวรเมธ ภู่อินเทียง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๘๓
เด็กชายจิรกิตติ

์

ตรีกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๘๔
เด็กชายรัชชานนท์ ทองแฉล้ม

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๘๕
เด็กชายอดิเทพ พิมพ์พา

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๘๖
เด็กชายณัฐพนธ์ ขลิบทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงวรินทร โมกข์ศักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๘๘
เด็กชายธนพงษ์ กุเร็น

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๘๙
เด็กหญิงพัชรินทร์ เปรงปราง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายเพชรมงคล รอดสถาน

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๙๑
เด็กหญิงปริยชาติ พันธุวงษ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๙๒
เด็กหญิงพรทิพา อ่อนนุ่ม

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายสายธาร บันเทาทุกข์

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๙๔
เด็กหญิงเพ็ญแข อุฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๙๕
เด็กหญิงสุนันทา โฉมศรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๙๖
เด็กชายพรชัย ประชุมเทศ

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๙๗
เด็กชายรุ่งอรุณ น้อยพระยา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๙๘
เด็กหญิงชนกนันท์ สุ่มทรัพย์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๖๙๙
เด็กชายธีระนันท์ ตุงคะเสน

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าทอง สันคู  

นว ๓๕๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงอารยา เปรมปรีดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายณรัฐ ธานีสูตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงวนิดา คล้ายไชย

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายนิคม พุทธ์กลาง

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายภูสิทธิ

์

พรมฟา
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายอัครพนธ์ ระมาสจาย

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงมณีนุช คะบูลย์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายสมคิด ทองวิชิต

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายธราดล อัคตะวิริยะสุข

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายศิริชัย ศรีทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายกฤษดา เกตุตรีกร

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๑๑
เด็กหญิงพัชรี แก้วบัวดี

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๑๒
เด็กหญิงภคพร นิมัฒน์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๑๓
เด็กหญิงบุษรา จันทา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๑๔
เด็กหญิงปณฑิตา กลินสุคนธ์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๑๕
เด็กหญิงกาญจนา บุญศิลป

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๑๖
เด็กหญิงกนกพรรณ วงษ์ขุมดิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๑๗
เด็กชายธนภัทร เย็นเยือก

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจริญแก้วมงคล
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๑๙
เด็กหญิงแรกขวัญ สิทธิสระ

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงณัฐพร เชียงเงิน

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๒๑
เด็กชายอินทนนท์ ขันทะสีมา

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๒๒
เด็กหญิงพลอยชมพู กล้าประสิทธิ

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๒๓
เด็กชายเอกพล พุ่มสอาด

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๒๔
เด็กชายวรยุทธ ปงวงวาน

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๗๒๕
เด็กชายนิติธร อ่วมแดง

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๒๖
เด็กชายรุ่งเรือง จรรยา

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงชาร์ลิส อินทัศน์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๒๘
เด็กหญิงสุชานันท์ ทำชารี

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๒๙
เด็กหญิงอัจฉรา สุขมาก

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสอาด

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๓๑
เด็กหญิงปยะพร น้อยศรี

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๓๒
เด็กหญิงชลลดา ปรางทับทิม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๓๓
เด็กหญิงศันศนีย์ จันทร์หวา

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงจิดาภา ประสาทเขตการ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๓๕
เด็กหญิงอภิสรา มูลโมกข์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๓๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เขมันเขตกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๓๗
เด็กหญิงธนวดี อำไพพันธุ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๓๘
เด็กหญิงนภสร พิเกณฑ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๓๙
เด็กหญิงณัฐชยา ท่อนแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายธราดล แว่นแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๔๑
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ รัตนิล

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๔๒
เด็กหญิงณัฐภัทร รอดไพรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๔๓
เด็กหญิงปทมา งามตา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๔๔
เด็กชายภานุพงษ์ เวชกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงสุกฤตา ทองอ่อน

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๔๖
เด็กชายพีรพัฒน์ คำสงค์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๔๗
เด็กหญิงกชนน อำมาภัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๔๘
เด็กชายชยานันท์ บุญดี

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๔๙ เด็กหญิงเพชรลดาภรณ์
เกษพักตร์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงสุธิดา ขำแสน

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๕๑
เด็กชายสุสหกิจ พระคุณ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๕๒
เด็กชายธนภัทร เมณฑ์กูล

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๕๓
เด็กหญิงฉัตรสุดา เหล็กเพ็ชร

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงเมธาวี ประสาทเขตการ

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๕๕
เด็กหญิงจินต์จุฑา อึงรัตน์

้

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๕๖
เด็กหญิงศิรินทิพย์ รืนรวย

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๕๙/๐๗๕๗
เด็กชายสรวิช พันธ์ยีโถ

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๕๘
เด็กหญิงวรรณวิสา บุญยิม

้

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๕๙
เด็กหญิงธนาภรณ์ สุภาการณ์

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายเรวัติ บัวคำ

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๖๑
เด็กชายธีรภัทร สุภาการณ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๖๒
เด็กชายธนภัทร คำสีทา

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๖๓
เด็กชายณัชชา คงเกาะ

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ อินทร์ขำ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๖๕
เด็กหญิงนพวรรณ เรืองขำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงสุพรรษา อยู่สนิท

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๖๗
เด็กหญิงบัณฑิตา วัฒนะรุ่ง

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๖๘
เด็กหญิงวัลธิดา อยู่สุข

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๖๙
เด็กชายเสาวภาคย์ ไทรย์งาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายชาณัฐภัทร์ หนูเงิน

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๗๑
เด็กชายณภัทร เข็มทองดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๗๒
เด็กชายดิเรก ฉิมนาคพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๗๓
เด็กหญิงมณีเนตร อินเสนา

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๗๔
เด็กหญิงอภิชญา พันผา

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงสุชาดา ฟุมเงิน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๗๖
เด็กหญิงหทัยทิพย์ วงษ์จันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๗๗
เด็กหญิงกมลทิพย์ เกตุบำรุง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงธันยพร ศรีศิริ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๗๙
เด็กชายรัชชานนท์ ศรีศิริ

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายอธิวัฒน์ พรหมวิรัตน์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๘๑
เด็กชายอภิชาต บัวแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๘๒
เด็กชายศุภวัทน์ นักระนาด

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๘๓
เด็กชายศุภากร คชเถือน

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๘๔
เด็กหญิงณัฐสิมา ทองมาก

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๘๕
เด็กหญิงศศิกาญจน์ ขำทับ

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๐๗๘๖
เด็กหญิงจณิสตา คล้ายผา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๘๗
เด็กหญิงวรรณวิภา ทิพย์กระโทก

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๘๘
เด็กชายกิตติกร ศรีสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๘๙
เด็กชายสุภัสสร์ เค้าแดง

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายไตรภพ พีงพวก

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๙๑
เด็กชายอรุณรัชช์ ตามเพิม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๙๒
เด็กหญิงจิรนันท์ คล้ายผา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๙๓
เด็กหญิงนภัสวรรณ เพชรถึก

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๙๔
เด็กหญิงนุชจรี จันทวงค์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๗๙๕ เด็กหญิงเบญจมาภรณ์
ตามเพิม

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๙๖
เด็กหญิงรุจิรา ฟกเสวก

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๙๗
เด็กหญิงศิรภัสสร สระทองแร่

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า เกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กชายธนวัฒน์ สีดำ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๗๙๙
เด็กชายปรัชญา รัตนธรรม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงวาสนา แดงคิว

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กชายไชยภัทร กันภัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กชายเดชะปญญา พุ่มเกิด

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

นาคกะเสน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กชายจักรพงษ์ โพธิบุญ

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงจันทพร เจริญขำ

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายณัฐพล จันทร์อุดม

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายณัฐภัทร นาคนก

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงนภัสวรรณ เพ็ชรฉกรรจ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายพงศกร อยู่สิน

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ เดชพลกรัง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๑๑
เด็กชายรพีพัฒน์ บุตะเสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๑๒
เด็กหญิงสุกัญญา พานอินทร์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๑๓
เด็กชายธนพล ละม้าย

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๑๔
เด็กหญิงนภาพรรณ พุ่มทอง

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๑๕
เด็กหญิงรุ้งราวัลย์ ขำอ่อน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๑๖
เด็กหญิงวริศรา พรมลิ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๑๗
เด็กหญิงอภิญญา บุตรศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๑๘
เด็กชายเนตรน้อย ม่วงเรือน

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๑๙
เด็กชายเอ บ้านแก่ง

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงกนกอร เทพพิทักษ์

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๒๑
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุรีรัมย์

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๒๒
เด็กชายกิตติรัตน์ กุหลาบศรี

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๒๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ ขำบุญรอด

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๒๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขจิตต์

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๒๕
เด็กหญิงนงนภัส เถือนปาน

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๒๖
เด็กหญิงนภาพร จันทร์รัศมี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๒๗
เด็กชายพงศ์พัทธ์ ศรีพัฒน์

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๒๘
เด็กชายภูริเดช สวนสวรรค์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๒๙
เด็กชายรัตนพันธ์ จูอี

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงวรรณฤดี ชูใจ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงสตรีรัตน์ สำเภาทอง

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๓๒
เด็กหญิงสุธิชา คงไทย

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๓๓
เด็กชายสุรัตน์ รัตนไพบูลย์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๓๔
เด็กหญิงสุวรรณี บุญประเสริฐ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๓๕
เด็กชายอภิวุฒิ พินิจเกษร

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๓๖
เด็กหญิงอลิสา ขุนทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๓๗
เด็กหญิงอิทธิณี ชินครุ่ย

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๕๙/๐๘๓๘
นายลีนวัฒน์ คำเรือง

๐๑/๐๑/๒๔๙๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๓๙
นายสนอง คงนภา

๐๑/๑๒/๒๔๙๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๔๐
นายสมนึก วิเศษพานิช

๐๑/๐๑/๒๕๐๑
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๔๑
นายเจือ ใจฉำ

๐๑/๐๑/๒๕๐๑
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๔๒
นายโกมินท์ เจษจรูญ

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๔๓
นายบุริศร์ สังข์ทอง

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๔๔
นายสนิทพงษ์ เดชคุ้ม

๐๑/๐๓/๒๕๐๗
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๔๕
นายจำนง เกตุภู่

๐๑/๐๘/๒๕๐๗
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๔๖
นายพิเศษ บัวคลี

๐๑/๑๐/๒๕๐๘
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๔๗
นายพิชิต ชูมณี

๐๑/๐๒/๒๕๐๙
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๔๘
นายสมหมาย พิมสิน

๐๑/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๔๙
นายประสพโชค อัมรนันท์

๐๑/๐๖/๒๕๑๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๕๐
นายจิตรภานุ ปุมเพชร

๐๑/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๕๑
นายชัยรัตน์ รุ่งรัตน์

๐๑/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๕๒
นายเด่น แจ่มสกุล

๐๑/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๕๓
นายถวิล สุตันตังใจ

้

๐๑/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๕๔
นายวริศ ยงจิรภิญโญ

๐๑/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๕๕
นายมนตรี อัมพวานันท์

๐๑/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๕๖
นายสุรัตน์ ชุ่มมนัส

๐๑/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๕๗
นายถวิล คำนวนมิตร

๐๑/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๕๘
นายประมวล ดีอ่วม

๐๑/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๕๙
นายวิเชษ แตงอ่อน

๐๑/๐๔/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๖๐
นายเอกอนันต์ แสงทิม

๐๑/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๖๑
นายอำนาจ กลินนวล

่

๐๑/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๖๒
นายสุเทพ เชิดสุพรรณ์

๐๑/๐๘/๒๕๑๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๖๓
นายมะลิ สังข์ทอง

๐๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๖๔
นายฉลอง ม่วงเกษม

๐๑/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๘๖๕
นายสังเวียน พงษ์สวัสดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๖๖
นายสายยันต์ สุขแจ่ม

๐๑/๐๕/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๖๗
นายจตุพร ศรีอำ

๐๑/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๖๘
นายสมชาย สีตุธะ

๐๑/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๖๙
นายอุดร ฆารไชย์

๐๑/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๗๐
นายธนกฤต สุขกระจ่าง

๐๑/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๗๑
นายสมบูรณ์ เวลาดี

๐๑/๑๐/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๗๒
นายพรสรวง คำพร

๐๑/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๗๓
นายรักไทย ผลปราชญ์

๐๑/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๗๔
นายนภดล ลำมหิต

๐๑/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๗๕
นายภูธร ไชยวิญญา

๐๑/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๗๖
นายสราวุฒิ กองแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๗๗
นายขวัญเมือง เขียวมรกต

๐๑/๐๙/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๗๘
นายบุญส่ง ใจอารีย์

๐๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๗๙
นายสำเริง พานแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๘๐
นายสุพจน์ พัดเงิน

๐๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๘๑
นายสมชาย วงเสนา

๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๘๒
นายสามารถ ม่วงลาย

๐๑/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๘๓
นายธงชัย โกปน

๐๑/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๘๔
นายโดม วิสุทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๘๕
นายมานพ เทศขำ

๐๑/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๘๖
นายสงกรานต์ สิทธิเขตร

๐๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๘๗
นายสมศักดิ

์

เบ้าทอง
๐๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๘๘
นายเกรียงไกร ถินทัพไทย

่

๐๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๘๙
นายสโรธร สารีผล

๐๑/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๙๐
นายวินัย กันยา

๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๙๑
นายวีระ เปนมงคล

๐๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๙๒
นายจักรพงษ์ ฤทธิโพธิ

์ ์

๐๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๙๓
นายไชยพงษ์ อุกฤษ

๐๑/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๙๔
นายไพบูลย์ บุตรศรี

๐๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๙๕
นายสุพินโย เกตุสุวรรณ์

๐๑/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๙๖
นายชัชวาล แสงสาคร

๐๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๙๗
นายสำราญ สอนศรี

๐๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๙๘
นายจักรกฤษ อัศจรรย์

๐๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๘๙๙
นายเอกรัตน์ ศรีสังข์

๐๑/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๙๐๐
นายวีระวัฒน์ ลาภคูณ

๐๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๐๑
นายกิตติพงษ์ ศรีภูธร

๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๐๒
นายสุระเดช เกตุทอง

๐๑/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๐๓
นายอัศนัย แซ่โง้ว

๐๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๐๔
นายสมพงษ์ ทองเอก

๐๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๐๕
นายสนธยา สีมารักษ์

๐๑/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๐๖
นายอนุจิต ยศอ่อน

๐๑/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๐๗
นายธันยา ชินณวงค์

๐๑/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๐๘
นายอนันท์ ดีเหมือน

๐๑/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๐๙
นายศิวกร เทพทอง

๐๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๑๐
นายนัฐพล นรินทร์

๐๑/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๑๑
นายชัยยะ พุ่มเปยม

๐๑/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๑๒
นายสุรเดช เจริญศิลป

๐๑/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๑๓
นายอรรณพ แก้วมะโหสด

๐๑/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๑๔
นายศุภพจนื อ้นเกตุ

๐๑/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๑๕
นายราเชน จาบทอง

๐๑/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๑๖
นายอานนท์ สิทธิน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๑๗
นายอำนวย สิทธิน้อย

๐๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๑๘
นายปยะ นางแย้ม

๐๑/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๑๙
นายจิรายุ รัศมี

๐๑/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๒๐
นายณรงค์ สวัสดิชัย

์

๐๑/๐๕/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๒๑
นายหิรัญ ยาเขต

๐๑/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๒๒
นายการันต์ แสงหงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๒๓
นายจีราวัช พรมรอง

๐๑/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๒๔
นายสุระชัย นำมะโนสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๒๕
นายชัชวาล อินมัน

่

๐๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๒๖
นายสมชาย โพธิทอง

์

๐๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๒๗
นายวิทูร เมรมัด

๐๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๒๘
นายทรงเกียรติ เกษศิลป

๐๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๒๙
นายสมปอง ศรแก้ว

๐๑/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๓๐
นายวรเชษฐ์ ชูกุล

๐๑/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๓๑
นายชาตรี บัวคำ

๐๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๓๒
นายโสภน โพธิศรี

์

๐๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๓๓
นายเพ็ชร ท่าไคร้

๐๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๓๔
นายฉัตรชัย พุ่มเจริญ

๐๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๙๓๕
นายสันติชัย โมกขศักดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๓๖
นายนฤพงษ์ เอียมอิน

่

๐๑/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๓๗
นายนรินทร์ สัมฤทธิดี

์

๐๑/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๓๘
นายอภิชาต หอมหวน

๐๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๓๙
นายกิตติพงษ์ พุ่มเพ็ชร์

๐๑/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๔๐
นายอภิรัชต์ กรรมาก

๐๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๔๑
นายเอกชัย จันทร์สงวน

๐๑/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๔๒
นายสหรัฐ ศิริวรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๔๓
นายซานน สุขแจ่ม

๐๑/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๔๔
นายกัมปนาท ฐิตธรรมสุขกุล

๐๑/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๔๕
นายกันตวิชญ์ โถน้อย

๐๑/๑๒/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๔๖
นายวราพงษ์ แสงหิรัญ

๐๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๔๗
นายสุริชัย ฉำศรี

๐๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๔๘
นายพงษ์ศิริ สุขถวิล

๐๑/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๔๙
นายขจรศักดิ

์

มุขแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (ชาย) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๕๐
นางสาวกานดา เลิศลำ

๐๑/๐๙/๒๕๐๑
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๕๑
นางสาววันเพ็ญ ขุนชาญวิชิต

๐๑/๐๒/๒๕๐๕
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๕๒
นางสาวกิงแก้ว

่

คำภูษา
๐๑/๑๒/๒๕๐๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๕๓
นางสาวกำไร บุญมารักษ์

๐๑/๑๐/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๕๔
นางสาวอารีพันธ์ สมศรี

๐๑/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๕๕
นางสาวปราณี จ้อยสูงเนิน

๐๑/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๕๖
นางสาวอนุธิดา นุ่มมีศรี

๐๑/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๕๗
นางสาวกฤษณา ยาสำลี

๐๑/๐๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๕๘
นางศิริวรรณ โพธิยา

์

๐๑/๑๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๕๙
นางสาวนุช หมันเหมือน

๐๑/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๖๐
นางสาวสุพรรณี ศรีสุข

๐๑/๐๕/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๖๑
นางสาวนาขวัญ ไกรรอด

๐๑/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๖๒
นางสาวสรยา หนูทอง

๐๑/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๖๓
นางสาวสุรีย์ พิมพวง

๐๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๖๔
นางสาวนราภรณ์ แคมปเบลล์

๐๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๖๕
นางสาวรุ่งรัตน์ ปานทอง

๐๑/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๖๖
นางสาววิภา เกษา

๐๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๖๗
นางสาวชิตะวัน ดำมินเศก

๐๑/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๖๘
นางสาวสายสุดา เพ็งอุ่น

๐๑/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๖๙
นางสาวลักษณา แสงโพธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๐๙๗๐
นางสาวอาทิตยพร บุญเกตุ

๐๑/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๗๑
นางสาวจุรีพร คำสัตย์

๐๑/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๗๒
นางสาวพัชรินทร์ จาดกลาง

๐๑/๐๔/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๗๓
นางสาวสนธยา ถินสกุล

่

๐๑/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๗๔
นางสาววราภรณ์ แสนปดชา

๐๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๗๕
นางสาวชุติมา เทียมผล

๐๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๗๖
นางสาวอนงค์รัตน์ สงทอง

๐๑/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๗๗
นางสาวอลิษา ลอยบัณดิษฐ

๐๑/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๗๘
นางสาวพัชราภรณ์ ศิริภาพ

๐๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๗๙
นางสาวศิริลักษณ์ โอภาษี

๐๑/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ (หญิง) พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงกนกกร วงศ์วิทยานันท์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๘๑
เด็กชายกรณ์ดนัย คงสำราญ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๘๒
เด็กชายกรวิชญ์ ครองตะเคียน

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๘๓
เด็กชายกิตติพงษ์ กิตติคุณตระกูล

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๘๔
เด็กชายจักริน พิลึก

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๘๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ด้วงเกิด

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงณภัสวรรณ ฟกนาค

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ มีเสมอ

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๘๘
เด็กชายณัฐวุฒิ สุขวานิช

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๘๙
เด็กหญิงตรีสุคนธ์ ม่วงสุข

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ แย้มปรางค์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๙๑
เด็กหญิงธารารัตน์ น้อยพินิจ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๙๒
เด็กชายนนทวัฒน์ แจ้งจงดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๙๓
เด็กหญิงนริณี วงษ์นิม

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายนุติพงศ์ อารีเอือ

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๙๕
เด็กหญิงปรียาวรรณ ศรีบุญเรือง

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๙๖
เด็กหญิงพรทิพย์ เทียงทอง

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๙๗
เด็กชายพรรษา ใจโพธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๙๘
เด็กหญิงพิชชาพร ศรีฐาน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๐๙๙๙
เด็กหญิงภัทรธิดา รักกลิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงวนิศรา ใจแปง

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงวรดา เทินสระเกษ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงวสุกันต์ รอดทรัพย์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงวิภาพร วงษ์ประดิษฐ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงวิมลณัฐ ปูประเสริฐ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงศิลาพรรณ ปนทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายศุภวิชญ์ ภู่ห้อย

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๐๗
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงพ่วง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กชายศุภากร ใจตรง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงศุภิสรา วิษณุมหิมาชัย

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายสงกรานต์ สุขชืน

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๑๑
เด็กชายสุทิวัส ดาวสุข

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๑๒
เด็กหญิงสุพรรษา บางลี

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๑๓
เด็กหญิงสุพัตรา จันทร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๑๔
เด็กหญิงสโรชา มีโชค

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๑๕
เด็กชายอนุรักษ์ สุขศิริ

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๑๖
เด็กหญิงอรวรรณ คงสำราญ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๑๗
เด็กหญิงอลิชา แต้ประยูร

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๑๘
เด็กหญิงอาทิตยา มันคง

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๑๙
เด็กชายอาทิตย์ เขียวสอาด

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงอารดา เอียมดี

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๒๑
เด็กหญิงอินทิรา บุญช่วย

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๒๒
เด็กชายเตวิช ศรีโสภา

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๒๓
เด็กชายเรืองวิทย์ เรืองขำ

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๒๔
เด็กหญิงกชกร แท่งทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๒๕
เด็กหญิงกัลยกร ชัยราช

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๒๖
เด็กชายกิตติวัฒน์ สีม่วง

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๒๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ฟองเอม

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงชลธิชา สิงห์อุดร

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๒๙
เด็กชายชัชชัย มันทรัพย์

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายชาญวิทย์ เขียนสุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๓๑
เด็กหญิงญาดา อิมพงษ์

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๓๒
เด็กหญิงฐิติมา วิลัย

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๓๓
เด็กหญิงณัฐพร ปานกรด

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๓๔
เด็กชายณัฐพล นพเก้า

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๓๕
เด็กหญิงทิพาภัสสร์ ยาสลี

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๓๖
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ศรีพระจันทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๓๗
เด็กหญิงธันย์ชนก กาละศรี

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๓๘
เด็กหญิงประภัทรพร คำรักษ์

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงประภาพร สุขสำราญ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายปุณณวิทย์ อริยธรทวีภัทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๔๑
เด็กหญิงพรนภา คล้ายจุ้ย

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๔๒
เด็กหญิงพิมพ์ลดา สิงห์โสม

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๔๓
เด็กชายรณกร หอยสังข์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๔๔
เด็กหญิงรักชนก อิมจาด

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๔๕
เด็กหญิงรัชนีวรรณ ยิมแย้ม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๔๖
เด็กหญิงรัญชนา ปานทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๔๗
เด็กชายวรายศ ขุนแท้

๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๔๘
เด็กชายศราวุฒิ มหาศาล

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๔๙
เด็กชายศศิกิจ ศรีพระจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เรืองฤทธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๕๑
เด็กชายศุภกร นกน้อย

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๕๒
เด็กหญิงษมาภร แซ่เติน

๋

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๕๓
นางสาวสรวรรณ แก้วนิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๕๔
เด็กหญิงสุนิษา แก้วอินทร์

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงสุพัตรา ชาลีรักษ์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๕๖
เด็กชายอนุวัฒน์ กลินหอมอุทิศ

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๕๗
เด็กชายจีระศักดิ

์

พูลถม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๕๘
เด็กหญิงณัฐชานนท์ พวงทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๕๙
เด็กหญิงณัฐมน ดีสมโภชน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงธนพร ดิษจาด

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๖๑
นายธนภัทร พวงจันทร์

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๖๒
เด็กชายธนโชติ นุ่มขมิน

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๖๓
เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิเนียร

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๖๔
เด็กชายธีรภัทร แสงศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๖๕
เด็กหญิงนารดา สุขุม

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๖๖
นายประสิทธิโชค อิมโฉม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงพรรัตน์ โพธิน้อย

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๖๘
เด็กชายภูตะวัน อินหอม

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๖๙
นายรัฐพล ดวงดารา

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงลภัสรดา เกิดพิพัฒน์

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๗๑
เด็กหญิงวารี นาคสวัสดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๗๒
เด็กชายวิศิษฏ์ พลอยประดับ

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๗๓
เด็กชายสรพงศ์ แสงน้อย

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๗๔
เด็กหญิงสุภัทชา สังข์พยุง

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๐๗๕
เด็กหญิงอภิวดี คงคะดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๗๖
เด็กหญิงอารีญา อินทร์จันทร์

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๕๙/๑๐๗๗
เด็กชายพงศ์เพชร ดอนชะเอม

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๐๗๘
เด็กชายรัตนพล นุชโยธิน

๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๐๗๙
เด็กชายอนุพงค์ สิทธิ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ พุทธจรูญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๐๘๑
เด็กหญิงญาณิศา ศรีพูล

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๐๘๒
เด็กหญิงพิชญาดา ระโยธี

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๐๘๓
เด็กหญิงพิชญาภา บุญเนตร

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงเพ็ชรลัดดา ภู่สงค์

๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๐๘๕
เด็กหญิงรัชนีกร คูหาทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๐๘๖
เด็กหญิงวรรณภา คุ้มสะอาด

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๐๘๗
เด็กชายมหาสมุทร สวนพลาย

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์

ราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๐๘๘
เด็กหญิงภัคภิรมย์ เอียมสะอาด

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๐๘๙
เด็กหญิงศศิวิมล คำฟน

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายอนวรรษ ไพโรจน์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๐๙๑
เด็กชายอมรฤทธิ

์

ไพโรจน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๐๙๒
เด็กหญิงอรวรรณ พุ่มมี

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๐๙๓
เด็กชายนิภัทร์ อุบลไพร

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๐๙๔
เด็กชายทินภัทร โภคะ

๐๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๐๙๕
เด็กหญิงบุญตา คณะบุตร

๑๖/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๐๙๖
เด็กหญิงปฐมพร แสงทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๐๙๗
เด็กชายยวิษฐา ไทยลือนาม

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๐๙๘
เด็กหญิงริสา ดีเสมอ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๐๙๙
เด็กชายวีระพัฒน์ ขำโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงอลิสา ฐานโพธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๐๑
เด็กชายกีรติ สีม่วง

๑๙/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กชายก้องเกียรติย์ อิมทะเล

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ สินตรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๐๔
เด็กชายทนงชัย หมืนพุ่ม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๕๕๙/๑๑๐๕
เด็กชายทิวากร ปนคำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๐๖
เด็กชายธนาวัฒน์ อินธิเดช

๓๐/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๐๗
เด็กหญิงรุ่งนภา เกตุทรัพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๕๕๙/๑๑๐๘
เด็กชายรุ่งภพ ตรีภาชน์

๐๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๐๙
เด็กชายลภัส ภุมมาลา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๑๑๐
เด็กหญิงอาภัสรา มหาสิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงกนกพร ส้มมีศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กชายณัฐยศ ใจอินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงพนิดา หร่ายเกษม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายยุทธนันท์ จูพุ่ม
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ พรหมเพียร
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ ฤทธิศิริ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงขวัญชนก คำสนธิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายคุณากร ทองประดิษฐ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทร์ทอง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๒๐
เด็กชายธัชชัย แก้วมา

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายธีรกาญจน์ คณาจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงนภาวรรณ ขุนอินทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายบิว แจ่มวัฒนะชัย
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๒๔
เด็กหญิงประกายดาว ทังนาค

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายพงศธร บุญส่งศิริพร
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กชายภคินัย วงษ์อำภา
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายมานะ สัจจา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงมินทร์ตรา วรผล
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายวราเทพ โพธิสุวรรณ์

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๓๐
เด็กชายวัชระกร เงินบำรุง

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงศศิกานต์ น้อยกลัด

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายสรยุทธ พรามนุช
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงสิปาง สิงโห
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงสิรินทร์ยา ภู่จรูญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงสุมิตรา จันทร์ทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ดอนไพวัติ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เสือเจริญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายอนุชา สุขอ่วม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงเบญจมาส เทพรักษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๔๐
เด็กชายเพชรนคร ภู่สวัสดิ

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายเอกลักษณ์ จันทร์ทอง
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กหญิงโสวิชญา หุ่นทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายพิเชฐ พูนศรีไทย
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายณภัทร ภู่ทิพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงนิจธยากร กล้ากลางดอน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ สุขกสิกร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายศราวุธ วงษ์สุวรรณ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงสุชาดา คำลอย
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายสุพัฒพงษ์ พ่วงแสง
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๕๐
เด็กชายอรรถชัย พิกุลทอง

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๕๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จุลจันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๕๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ กันทรัพย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กชายเอกราช ฟกศรี
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงชนิดา พิมศร
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงฐิติภา น้อยเอียม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงฐิติมา สีดาน้อย
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายธนภัทร แย้มแสน
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงบุษกร รักษาชอบ
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายภาดล เหมือนสังดี
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๖๐
นายรัษฎา ดวงมณี

๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ เกตุไชโย

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายวันชนะ ขำเรือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงศศลักษณ์ ทองดอนยอด
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ใจดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายสมชาย สร้อยสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายสรนันท์ ลุนทองทา
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ วงษ์รักษ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๖๘

เด็กหญิงสุวนันท์ จันทร์ทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๖๙

เด็กชายอติชาติ ศรีสิทธิ

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดเทพสามัคคีธรรม  

นว ๓๕๕๙/๑๑๗๐
นายณรงค์ฤทธิ

์

คงแย้ม
๐๕/๑๐/๒๕๓๙

ศูนย์ฝกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กหญิงกฤติกานต์ นิลสนธิ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายกฤษณ์ดนัย ประทุมชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๗๓ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ดวงจำปา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงกันรยา ชำนาญนา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กชายกิจจพัฒน์ กล่อมเกลา
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายกิจจพัฒน์ พลอยสุข
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายกิตติพศ อบพล
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงกุลธิดา ดอนสีดา

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงกุลนิทษ์ อินทร์ขำ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๑๘๐
เด็กหญิงกุลปริยา สุขจิตร

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงกุศลิน ชนมาสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายคณพัฒน์ ยมรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กชายจักรพรรดิ

์

พวงศรี
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายจิรกิตติ

์

เก็งเขตต์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงจิรนันท์ ปานสด
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงจิรัฐติกาล สวนดอกไม้
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงจิราพร อาจอำนวย
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงจุฑาธิป แย้มทับ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงจุฑาภัทร์ ศาสตรานนท์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงชนม์นิภา มัจฉาน้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายชลธร รัตตะพงษ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงชลธิชา วรรณอร่าม
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายชัยยศ เหรียญสกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงชาลิสา ธรรมสอน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงชิดชนก ไกรฤกษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เรือนเย็น
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กชายญาณวิทย์ คงทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงญาณินี สมพงษ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงฐิตาพร นนทะนำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงณภัสชญา สุดมณี

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๐๑
เด็กหญิงณัชชา จิตรวิไลย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๐๒
เด็กหญิงณัฏฐชา แสงมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๐๓
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ เกษตรวิทย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๐๔
เด็กชายณัฐชนน โพธิศรี

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๐๕
เด็กหญิงณัฐชยา แก้วจรูญ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๐๖
เด็กหญิงณัฐชา โหมบังลี

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๐๗
เด็กหญิงณัฐณิชา วรเกตุ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๐๘
เด็กหญิงณัฐธนพร พุ่มจำปา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๐๙
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ผะอบทิพย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กชายณัฐภัทร สิทธิสมาน

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายณัฐภาส เฟองพงษ์พิมล
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงณัฐริกา จันทร์แก้ว
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงณัฐวดี จีนจิตรแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๑๔

นายณัฐวุฒิ เจริญพุทธมงคล
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงณิชารีย์ สุวรรณะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงทวิฌา สรเดช
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายทินภัทร เรืองไกล
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายทีปกร ชัยยะ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายธงไชย เพชรพลอย
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๒๐
เด็กชายธณดล ผาสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายธนศักดิ

์

เกตุนวม

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงธนัชพร กุลวัฒน์
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายธนากร ตันตยานนท์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กหญิงธัญธิตา มาคะพงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงธาริตา พนมเวศ
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายธิปไตย พลังเทียน

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงนลพรรณ แสงดอกไม้
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงนันชภรณ์ บุญพรม
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงนันทพร ชาติเชือ

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๓๐
นางสาวนันทิกานต์ ศาสตรานนท์

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงนันท์ชญา สมเหมาะ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงนำฝน จันทร์อ่อน
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายปฏิพล อินทร์เพ็ญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงปณิดา ประสาทสิทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงประภัสสร บำรุงศรี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงปณฑิตา เร้าเขตกิจ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายปณณวัฒน์ รุ่งเรืองอนุกูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงปานิชาณ์ นิธิธนูเศรษฐ์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงปยรัตน์ มีโชค
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๔๐
เด็กหญิงปนลัดดา วงษ์แพทย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงปุณณมาส สุดโสม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงพรพิตรา โง้วเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงพรพิมล ปอมเงิน
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงพรหมพร แซ่โอ้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ บุญธรรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงพัทรศยา ประมูลทรัพย์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงพีรยา ปายหาญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายพีรวัส ประกายแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงภัทรพรรณ อัศจรรย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๒๕๐
เด็กชายภาณุ พลังเทียน

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงรวิจิตร เจริญศรีชิโนรส
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กชายรัชพล สุขอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ชูเลิศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ พูลคุ้ม
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงลดา คล้ายแสง
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงลลิตา บัวชืน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงวนัชพร บุญเกิด
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงวรนิษฐา โพธิทอง

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงวรรณภา สุขศิริ
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๖๐
เด็กหญิงวรรณิศา หาญธัญญการ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงวรัญญา ประสิทธิพิชิต

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กหญิงวสุกาญจน์ คำมัน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงวัชราภรณ์ แสงสว่าง
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กหญิงวันวิกา สมรภูมิ
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงวันเวลา หล้าแหล่ง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงวาสนา มีโชติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๖๗

เด็กหญิงวาสนา เขียวเกษม
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงวิยดา วิตรสุขุมาลย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายวิศวะ อังสุโชติ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๗๐
เด็กชายวีรภัทร ร่มโพธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๗๑
เด็กหญิงศศิกัญชณา บุญช่วย

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงศศิพร หาดแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงศศิภา ทับทิมศรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงศิรภัสสร บัวแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงศิริรัตนา เฉยชาญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงศุภสุตา ศรีสุข
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงศุภสุตา สุขแซม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงศุภิสรา พุ่มเขียว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายสหรัฐ โพเกษม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๘๐
เด็กหญิงสิริประภา แปนแก้ว

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงสุชานันท์ จันทร์มาก
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๘๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ เหลืองวิเศษกุล
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงสุพพัตรา สุริวงษ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๘๔

เด็กหญิงสุมิตรา ทะเวผล
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงสุวรรณพร ฉิมสอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงอณัญญา เอือวรรธณพันธุ์

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายอติชาติ ศรียันต์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงอนุชศรา บุตรจันทร์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายอนุชา แสงบัวแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๙๐
เด็กหญิงอภิญญา สุขเกษม

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ กุลชา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงอมรวรรณ บุตรชาติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงอัญญมณี สุพรรณเกษม

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๙๔

เด็กหญิงอาทิตยา ปุดถา
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงอิทธิณี กองแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๙๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อบสิน

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงเบญจรัตน์ มาดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงเบญญาภา วันจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สุขเกษม
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา วินทะไชย

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๐๑
เด็กหญิงไปรยา โมสา

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๐๒
เด็กหญิงนภสวรรณ มีเอนก

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๐๓
เด็กหญิงภัทธีรา จันทร์โฉม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๐๔
เด็กหญิงวันใส ปกกิจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๐๕
เด็กหญิงศศิภา สะราคำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๐๖
เด็กหญิงสุภายุทธ ยุระยาตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๐๗
เด็กหญิงสุรัตนาภรณ์ ไกรสร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๐๘
นางสาวณัฐพลิน ศักดาเรืองโรจน์

๑๒/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๐๙
นางนงคราญ บูรพา

๐๘/๑๐/๒๕๐๓
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๑๐
นางนิรมล พวงมาลี

๒๗/๐๕/๒๕๐๓

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๑๑

นางปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ
๐๖/๐๗/๒๕๐๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๑๒

นางสายฝน นพรัตน์
๑๐/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงขนิษฐา ลำเจียก
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

ไพบูลย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ สิทธิไกร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กชายรัตนะ แสนสอาด
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๑๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ทับแปน

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงแพวา นาคสุข
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงชนิภรณ์ น้อยแผ้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๓๒๐
เด็กหญิงนิรมล ตันอี

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กชายพชร จอมพงษ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงพรทิพย์ คงไทย
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงวิยดา มีทอง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ บุตรน้อย
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงอรณุช ปะกินำหัง
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขามโน วัดเขามโน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงศศิธร ทวีร่าง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมานประชาชน วัดสมานประชาชน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายกายสิทธิ

์

ทวยจันทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๒๘

นางสาวกุลจิรา พันธ์ขำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงจารุณี ชะวาลิต
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๓๐
เด็กหญิงจิติกานท์ นนทรา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงทิพย์พิมล แย้มพิกุล
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๓๒

เด็กหญิงสุภาพร พานแก้ว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายไชยวัฒน์ โพธิมงคล

์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

คชเถือน

่

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายจักรกฤษ ตันอี

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายจักรพงษ์ ผะกามาลย์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กหญิงจิตราพร อ่องชุ่ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายจิรชัย กล้าเขตกาล
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงจิราพัชร เสือถ่าย
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๔๐
เด็กหญิงจีรวรรณ์ บุญผล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงจุไรรัตน์ พ่วงมี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงชนิดา ขุนสุข
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายชัยพร เรือนนาค
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายฐิติพงศ์ ศรีเจริญ
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงปพิชญา จรุงพิพัฒน์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงยอดขวัญ คงเพ็ชร์ศักดิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงวาสนา สุริยะอุต
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๔๘

นางสาวสริตา พานแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา ด้วงรักษา
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงธันยพร ภู่เกตุ

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายวันชัย ฉำผล
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิมมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายอรรถพล ดิษฐเจริญ
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงอาทิตญา ชืนกล่อม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายอิทธิ ศรีพูล
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงเขมรัตน์ เตยหอม
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงเปรมกมล พวงดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายเอราวัณ ภิรมย์เสวก
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กชายไกรศร กิติยะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๖๐
นางสาวจันทรา พรชืน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๖๑

นายธนาวินท์ ดาวศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๖๒

นางสาวนิตยา โกดี
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๖๓

นายพิชญะ จรุงพิพัฒน์
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๖๔

นางสาวศศิวรรณ พุ่มโพ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๖๕

นางสาวอมรกานต์ อุทัยเก่า
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๖๖

นายณัฐพงษ์ จันทวงค์
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๖๗

นางสาวณัตศิการณ์ เนรสิงห์
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๖๘

นายนิธิวัจน์ จันทนา
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๖๙

นางสาวนิภาภัทร์ ปนบุญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๗๐
นางสาวศุภวรรณ นิมคล้าย

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๗๑

นางสาวสุชยา การะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพระบางวิทยา วัดหนองกระโดน  

นว ๓๕๕๙/๑๓๗๒
เด็กหญิงกาญจนภัทร ไกรนิตย์ ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงวิไลพร ภุมมาลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงสิริกัลยา จาบเพ็ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงแพรวา นาคสีสุข
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงปาริชาต รอดวินิจ
๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงจุฬารัตน์ บำรุงวงค์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงปภาวี เฉลยไข
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงศุภากร สร้อยพลาย
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๘๐
เด็กหญิงสุภาวิณี กองสุข

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงอัฐภิญญา ผลชี
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเก้าเลียววิทยา

้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายบุญฤทธิ

์

สังคต

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงภัทรวดี อัมพุช
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเก้าเลียว(วัดเก้าเลียว

้ ้

วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายจิตวิสุทธิ

์

ไหวมาก
๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)

วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงกชมน สหชาติ
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายกมลศักดิ

์

คงคาใส
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายจักรภพ บุรุษชาติ
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีสุนันท์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงขวัญแก้ว ขุนพินิจดี
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๓๙๐
เด็กหญิงนภสร หนูแสง

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงพนัสดา แย้มแสน
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงศุภวรรณ ศรีลาดเลา
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงนิติยารัตน์ ด้วงคำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ วัดหาดเสลา  

นว ๓๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กชายวิศวะ ผันเนตร
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ วัดโกรกพระใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๓๙๕

นางสาวกานต์สินี ปจฉิมอนันต์
๐๗/๐๓/๒๕๒๓

วัดท่าจันทร์วิปสสนา ท่าจันทร์วิปสสนา  

นว ๓๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงกนกวรรณ เทศขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงขวัญฤดี สุขจอย

๒๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงจันทิชา อินทร์นิม

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายณรงค์กร ฟกชา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กชายณัฐพงศ์ เทศขำ

๒๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๐๑
เด็กหญิงดวงหทัย คำพิทุย

๑๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๐๒
เด็กหญิงนราพร เทศขำ

๒๗/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๐๓
เด็กชายปาณชัย เวียงจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๐๔
เด็กหญิงปาริญา นิลน้อย

๐๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๐๕
เด็กชายพิพัฒน์ ท้วมแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สวัสดิสุข

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๐๗
เด็กชายพีรพัฒน์ ทิมเกลียง

้

๓๑/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๐๘
เด็กหญิงสุธิดา นาคกลาย

๓๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๐๙
เด็กชายอธิปกร แก้วอ่อง

๒๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๑๐
เด็กหญิงกัลยา ทาหาวงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายชัยมงคล สุขจอย
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายณัฐภพ นาคกลาย
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายธนภัทร บัวทิม
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายธรรมนูญ เพ็ชรนิล
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กหญิงพิชชาพร สิงห์โตทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายราเชนทร์ เดชศรีสวัสดิ

์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายวรวิทย์ ทองศรี
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กชายวิศรุต เนตรกระจ่าง
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายวิศวะ ทับทองดี
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๒๐
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ แดนจันทึก

๑๗/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กชายศุรกิจ พานิช
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงสายฝน จุลพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กชายสิทธิชัย พิลาวงษ์
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๒๔

นายสิรวิชญ์ ทรัพย์สมนึก
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กชายอมรรัตน์ เอกวิลัย
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายเขมนันท์ หม้อทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงกนกอร ยิมทรัพย์

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายกฤตบุญ ทองสุข
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายกฤษดา ภักดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๓๐
เด็กหญิงจุฑามาศ ทัพมาก

๑๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายชาญชัย กุลกลำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายชาญชัย เกิดก่อวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กชายทักษิณ ตังจิตต์

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กชายธนกฤต แย้มกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กชายธีรพัฒน์ เลียมแก้ว

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงบุษดี วิเวกวรรณ
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงพัชรี หาสอดส่อง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายภานุพงค์ ภิรมย์ราช
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายรัฐธรรมนูญ เทศขำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๔๐
เด็กหญิงวนัชพร เพิมพูน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๔๑

นางสาวศิรดา ชูมนตรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๔๒

นายศิวนัฎ ศาสกุล
๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายสิรวิชญ์ แดนจันทึก
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงสุพรรษา บัวทิม
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายอภิชาติ ลอยวิบูลย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงกฤติยา โตพุ่ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๕๙/๑๔๔๗
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ เอียมสอาด

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงภิญญดา แก้วมงคล
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ทองใบ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๕๙/๑๔๕๐
เด็กหญิงธมลวรรณ จิตราวัลย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงวรรณษา สุขหล่อ
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงสุภัสสรา จิตราวัลย์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงเพียงฟา วิมลลักษณ์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายนันทพล สว่างเนตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายยุทธภูมิ ถวายสินธุ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายรัฐพล จันทร์ประทีป
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงวีรวรรณ อ่อนจันทร์
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ มายขุนทด
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงกรกนก ศรลัมพ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๔๖๐
เด็กชายกฤษดา ยีภู่

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เมืองเจริญ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองประเสริฐ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงกัญยารัตน์ พุทธโกสัย
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงกิงไผ่

่

ใหญ่ยงค์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กชายจตุพร มูลปง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงจันจิรา ยอดรัก
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายฉัตรมงคล พุฒแปน
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงชลธิชา โพธิอยู่

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงฐิติมา รัศมี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๗๐
เด็กหญิงณัฐชยา บุญทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายทศพล แผ่นทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายธนกร สิงห์ทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายธนพล แสงทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายธนากร โลหรัตน์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายนครินทร์ ทองเทศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายนพรัตน์ อยู่สอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายนัฐพล แสงมณี
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงปภาพินท์ อินทร์เพ็ญ
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงประภัสสร โพธิอยู่

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๘๐
เด็กหญิงปาหนัน คงเพ็ชรศักดิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายพรชัย ศรีวิสุทธิชัย
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงพาณินี สาสนันท์
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กชายวงศพัทธ์ มาลัยมาตร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กชายวรัญู อันผาสุข
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงวิภาดา มาตา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายศักดิชาย

์

มนตรีประถม
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายศักดิดา

์

ศักดิศรีจันทร์

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๘๘

เด็กชายศิลศักดิ

์

ศรีเพ็ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

ม่วงศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์ แบ่งส่วน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงสิตานัน เพชรเย็น
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายสิทธิพงษ์ ทองคำศรี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงสุวรรณา โพธิศรี

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๙๔

เด็กหญิงอริสา บัวผัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายอาชวินทร์ อิมโพธิ

่ ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายเอกภพ อาจอาษา
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายกิตติพศ เจิมรอด
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายทัศน์ไท วงศ์ทวีป
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงสุนันทา ทับทิมเพ็ชร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงกัญญารักษ์ ชืนชุมทรัพย์

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๕๐๑
เด็กหญิงเกวลิน บัวกด

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงเยาวพา ฉุยฉาย

๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๕๐๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ ฤทธิศิลป

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๕๐๔
เด็กชายวิทยา เศษโม้

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๕๐๕
เด็กชายจิรายุ เอียมพรหม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๕๐๖
เด็กหญิงฑิฆัมพร ทิพย์อักษร

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๕๐๗
เด็กชายมานัส ออกัน

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๕๐๘
เด็กชายอิทธิพัทธ์ โมลา

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกะพี

้

วัดโพธิหนองยาว

์

 

นว ๓๕๕๙/๑๕๐๙
เด็กชายดนัย แสงสุริยะ

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๕๕๙/๑๕๑๐
เด็กหญิงศิริวรรณ เดชทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายสหภาพ สว่างเนตร
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายสหรัฐ ประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายอนุภัทร เกิดทรัพย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงกานดา จิตดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงกนิษฐา สมรัก
๑๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงกมลชนก ธูปบูชากร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงชนิตา พุฒจรูญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายชลฤทธิ

์

เสือนุ่ม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กชายฐิติพงศ์ น้อยเอียม

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๒๐
เด็กหญิงฑิตยา จวงสาคร

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กชายธนกฤต เพชรทับทิม
๑๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงนภาพร พูลเรือง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายบุญยงค์ เลิศสิทธิชัย
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงพุฒิพร ดำขำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายรุ่งโรจน์ นครเนียม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงลลิตภัทร เฉือยนิม

่ ่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา ภักดีสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงอาฑิตยา มีมุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายเพรียวพันธ์ พุทธวงษ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๕๓๐
เด็กชายจักรกราวุฒ พุ่มศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาวร
๓๐/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ โมราราย
๒๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายธนาวัฒน์ อินทร์อิม

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายธีรภัทร ฤทธิเต็ม

์

๓/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายธีระพงษ์ ฤทธิเต็ม

์

๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงนันทิดา แสงม่วง
๐๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงปณิดา ทิจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายพงศกร ศรีโมรา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงพนัชกร โพธิด้วง

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๔๐
เด็กหญิงรัตนาพร ปนแตง ๑/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงศศิภา ยอดวิเศษ
๐๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๔๒

เด็กชายอนุสรณ์ เสือนิล

๒๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๕๙/๑๕๔๓

นางสาวกัญญาณัฐ มาดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๔๔

นางสาวณัฐชยา ชมภูนุช
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๔๕

นางสาวณัฐมนต์ ทองดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๔๖

นางสาวฤทัยรัตน์ เฟองจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กชายธนดล สรสิทธิ

์

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงธนัชชา จันทร์ปุย
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงสุชาดา สุ่มประดิษฐ์ ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๕๐
เด็กหญิงแพรวนภิศ สุบินนิมิตศรี

๑๗/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงกฤฐิกาญ บุญงาม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทองหุ้ม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงชนิดาภา ถนอมเงิน
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กหญิงชลธิชา ภู่ประเสริฐ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงชัญญา โตเขียว
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กหญิงณัฐชารัตน์ มุขวิลัย
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สาดจุ้ย
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงดวงกมล ล่าเหลา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายทรงพล รุ่งสว่าง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๖๐
เด็กหญิงธนารีย์ มีมุข

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๖๑
เด็กหญิงธัญญาธรณ์ ส่งกลิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงธันวาพร ใจมัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กชายนภัสกร ทิมคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงนภัสสร ภู่สงค์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายนำโชค ซาวทองคำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงปณิดา พัดทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงปนัดดา ทัพทวี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงปริษา บัวใส
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงพรนัชชา เปยมสุข

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๗๐
เด็กหญิงพรไพลิน มุ่งผันกลาง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงพอเพียง กลำเพียร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายพาทิศ เสมทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงพิชญานิน หลักหาญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงพิชญาภา ถังทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๗๕
เด็กหญิงพิมลพรรณ สอนสุวรรณ

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๗๖ เด็กหญิงมณฑากาญจน์
พันหลง

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายฤทธิเดช ประทุมศาลา
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงวรรณรดา เสือสุด
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงวรรณิษา กลินสอน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๘๐
เด็กหญิงวรัญญา บุญมา

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงศรัลพร นาคปานเสือ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๘๒

เด็กหญิงศศิพันธ์ กิงกุหลาบ

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายศิวกร ทัศนียรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายศุภสิทธิ

์

เกิดประสงค์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายอดิศร สินกัว

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๘๖
เด็กหญิงอัมพรพรรณ บัวทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงอารยา ผลเต็ม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๘๘

เด็กหญิงเปรมสินี ทองเผือก

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงเมยาวี โคมลอย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๙๐
เด็กหญิงกานต์ธิดา บุญรวม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายกีรติ เสือเปย
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กหญิงขวัญจิรา เขียวนำชุ่ม
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงชฎาทิพย์ มีนัด
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงฐิติพร อินทร์แดน
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงนันทนา กู้ภูเขียว
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงบุษกร พิมพาภรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงปภัสสรา พวงทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงปาริชาติ ภูกันแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงพัชรพร สามัญเขตรกรณ์
๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กชายพิทวัส ชูเชิด

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๐๑
เด็กชายพิบูลวัฒน์ ชูเชิด

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๐๒
เด็กหญิงพีรภาว์ บุญมาก

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๐๓
เด็กชายภาคภูมิ มินาผล

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๐๔
เด็กชายภูติวัฒน์ บินชัย

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงมาลีรัตน์ เพ็ชแจ่ม

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๐๖
เด็กหญิงรมิตา แก้วดอนไพร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๐๗
เด็กหญิงราชพร มุ่งกิจการดี

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๐๘
เด็กชายวทัญู ศรีเวียง

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๐๙
เด็กหญิงวรวรรณ สุขลำ

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๑๐
เด็กชายวรากร คงนะภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงสุพรรณษา จันสา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๑๒
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ ตุ้มจิบ

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงสุภาวดี โตเกิด
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายอนุนาจ ปลืมเย็น

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงอรัญญา นิมวงค์

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงอังคณา พันธ์กาฬสินธุ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงอุมาวฎี หมุนสาคร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงเจนณิสา มันพรม

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงกรกมล เพ็งฤกษ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๒๐
เด็กชายชวัลกร พิมหนู

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงณัฐมล โพพุฒ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงณัฐลินี พายพัตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายณัฐวัตร เกตุแจ่ม
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงรุจิรดา กันยาทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงวรฤทัย บุญฉำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายสุรพศ เกษรบัว
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายอตินัน ภักดีสุข
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงอธิชา เทศอินทร์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงกวินทิพย์ มัชฌิมะบุระ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๓๐
เด็กหญิงทัณฑิกา เหว่าวิทย์

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายประริพัฒน์ เกาะศิริ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กหญิงภัฎชฎาพร เจริญชัย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายศุภมงคล เรืองมาก
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ อุบลรัศมี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายชาญพิชญ์ ลำใย
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงดาวสวรรค์ มวยทองดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงทิตยาภา สีสัตย์ซือ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กชายนพดล พุกทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงปรียาพร ชายทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๔๐
เด็กหญิงศิริกัญญา พลานุวาส

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายอมรเทพ โพทะทรง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงกนกพร พุทธศร
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายกฤษฎา รอดจาก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายคฑาวุฒิ กลินเนียม

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายคุนาธิป วิงวัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงธนพร ก๋งพยา
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายธนัฐพงษ์ ฟองงาม
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๔๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ ยอดวัตร์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายวรเมธ สังข์สุด
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๕๐
เด็กชายศุภกร มันคง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๕๑
เด็กชายสรัญญะวงษ์ มีเอียม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงอรปรียา พังพิศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายกิตติเดช พลายวงษ์
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายจักรพงศ์ ขวัญอ่อน

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายณัฐพล นุชปน

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายนัทพงษ์ สุชัยยะ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงนำค้าง ศรีเมือง
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงปุณมนัส ถึงทุ่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงปุณยนุช ถึงทุ่ง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๖๐
เด็กหญิงรัตนา แปนขาว

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายศตวรรษ สาระผล
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายสิริภัทธ กล่อมจิตร
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ฉำคุ่ย
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงสุพรรษา คงบุรี
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายอัษฎาพร ทองคำใบ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กหญิงอุทุมพร คุณสิงห์
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๖๗

นายไพศาล กลินเกษร

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงธนวรรณ เปยมสุข
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายธนาวุธ ฝายสมบัติ
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๖๗๐
เด็กชายนิธิกร มีมัง

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงฐานนันท์ หลงทา
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายณัฐลัส ควรการ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายนิก พักวง
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงปตินัดดา เผ่าทองไทย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงรัตติกาล พรสีมา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงวรรณพร ฉิมพลี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงจิรนันท์ ยอดจวง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายจิรวัฒน์ คุ้มสอาด
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงนิรชา สุขนิรันดร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๘๐
เด็กหญิงปภาวี พวงพยอม

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กชายภัทรพล ดวงแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงเกษสุดา อินทพงษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายจิรสิน โกษา
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงทิฆัมพร สมประสงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงนภัสสร เบ็ญจวงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายพงศกร เพ็งสกุล
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๘๗
เด็กหญิงพรรณปพร จำปาเทศ

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายมนัสนันท์ พรมโพธิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กชายวรเมฆ กาญจนะชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๙๐
เด็กชายอาทิตย์ วงษ์ภักดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงฐิติมน วะดีศิริศักดิ

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ทรัพย์ขำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงบุษกร ตึงเจริญ

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายศักดา ถาวงษ์เพีย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายชยาทิป โพธิทอง

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงชุติมา กระตุดเงิน
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงธินิดา แตงพรม
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงนาตยา ออมสมสวย

๒๘/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายปริญญา พัฒนเหม
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กชายวรทิตย์ มะเมียเมือง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๐๑
เด็กชายสันติชัย โหมดโพธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๐๒
เด็กชายสุวรรณชาติ สุตะคาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๐๓
เด็กชายกิตตินันท์ เตปน

๐๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๐๔
เด็กชายจิรศักดิ

์

เชือนุ่น

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๗๐๕
เด็กหญิงชญาดา หมืนนราเดช

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๐๖
เด็กชายทรัพย์ทวี ศิริเสริม

๐๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๐๗
เด็กชายนำโชค พรมดาษ

๐๘/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๐๘
เด็กหญิงนุชวรา วงศ์บุตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๐๙
เด็กชายพงษ์ภมร อ้วนศรี

๐๔/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๑๐
เด็กหญิงพนัสดา โพธิแข็ง

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงพรรภสา กำแหงจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายภูวดล ภักดีสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงรวงข้าว คำจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายระชานนท์ ทองขาว
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงรัตนากร แผนเสือ
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงวรรณวิภา หมีทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงวาสิณี พุ่มผึง

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กชายวีรภัทร แก้วสมบัติ
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงศิรินทรา ธูปบูชา
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๒๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

ศิลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายสุรสิทธิ

์

ยศสมบัติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ หนูแจ่ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงอนัญญา เขียวอยู่
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงอรนันท์ อานาม
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงเกศสิริ ตินะมาศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายเพชร บุญเร
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงแสงอรุณ ขันอาสา
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายกิตติเดช ใจตรง
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงธนาภา พุทธรักษา
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๓๐
เด็กชายนพฤทธิ

์

แช่มเมือง
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายนัฐพล ราศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงนิชา ดอกพุทธา
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายปฏิภาณ คงหอม
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายปญจพล ยิมยัง

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายภูมิพัฒน์ ปาละวงศ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงรจนา เหมือนนึก
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายรัชชานนท์ คงคราณี
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายวรวุฒิ ครุธหอม
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ อยู่สุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๐ / ๘๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๗๔๐
เด็กชายกฤษณพันธ์ รัตนโชติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๔๑

นางสาวกาญจนา อ่อนละออ
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๔๒

นายจิรวัฒน์ ถนอมสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ มากล้น
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๔๔

นางสาวจุฬาลักษณ์ บุญเร
๐๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๔๕

นายฉัตรชัย วงษ์ทองดี
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงชลีรัตน์ โพธิทอง

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๔๗

นางสาวณัฎฐณิชา เมฆคุ้ม
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๔๘

นายณัฐพล กระตุดเงิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๔๙

นางสาวทิศาพร สุขแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๕๐
เด็กชายธนาวุธ เปยมสุข

๑๗/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๕๑

นายธีรภัทร์ บัวบานคำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๕๒

นายธีรยุทธ วงศ์บุตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๕๓

นายนพมัย เนตรพลับ
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๕๔

นางสาวนภัสวรรณ มะเจียกจร
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๕๕

นายนัฐวุฒิ เคลือบสูงเนิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงปวันรัตน์ สมบุญณา
๑๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๕๗

นางสาวปาจรีย์ ราศรี
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงปยวรรณ พรมดาษ
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๕๙

นายพัชรพล โพคงคา
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๖๐
นายพันกร รินแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายมนตรี เหมือนนึก
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๖๒

นางสาวรุ่งอรุณ เปยมสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๖๓

นางสาววรัญญา ขันธวิธิ
๐๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๖๔

นางสาววิญาดา หาดโคกสูง
๐๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๖๕

นางสาววีรวรรณ ทวีทรัพย์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๖๖

เด็กหญิงศุภลักษณ์ โหมดโพธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๔
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๖๗

นายสมทรง เปยมสุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๖๘

นายสหัสวรรษ เรไร
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๖๙

นางสาวสุพรรษา คลังนิล
๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๗๐
นางสาวอภิชญา พิมศรี

๒๒/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายอภิวัฒน์ กุนที
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๗๒

นางสาวอรณิช ชำนาญไพร

๒๑/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๗๓

นางสาวอัจจิมา มีอ่อน ๖/๗/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๗๔

นางสาวอารยา ยอดนิล
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๗๗๕

นางสาวอารียา ทองแท้
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๗๖

นางสาวเกษสุนีย์ อินทพงษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๗๗

นายเอกราช สุขสำราญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๗๘

นางสาวแขนภา ปานพรม
๒๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๗๙

นายขวัญชัย ทาสุวรรณ์
๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๘๐
นายชรัมพล บุญเร

๐๔/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๘๑

นายณัฐพงศ์ คงถาวร
๒๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๘๒

นายณัฐพล พุ่มผึง

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๘๓

นางสาวธนภรณ์ อินทร์อิม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๘๔

นายธีรเดช เขียวภักดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๘๕

นายนรากร พรสีมา
๐๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๘๖

นางสาวนาถยา คล้ายเจียม
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๘๗

นางสาวประภัสษร จันทร์ลอย
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๘๘

นางสาวประภัสสร ภู่สงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๘๙

นายรุ่งชาติ มีมุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๙๐
นางสาววศินี วรอินทร์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๙๑

นายวิมล มีมุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๙๒

นางสาวสกุลรัตน์ วินิจสอน
๑๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๙๓

นายสมพล พุ่มผึง

้

๒๖/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๙๔

นางสาวอภิชญา พรมเทพ

๑๑/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๙๕

นายเกียรติศักดิ

์

เฉลิมรัมย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๙๖

นางสาวกนกวรรณ พงษ์พูล
๑๓/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๙๗

นายจิรพนธ์ พันธ์ชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๙๘

นางสาวจิราพร บุญอยู่

๒๔/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๗๙๙

นายชัชพิสิฐ สิงห์ประเสริฐ
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๐๐
นายชาญณรงค์ สุขหิรันต์

๐๑/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๐๑
นายชาติชาย พงษ์พูล

๒๔/๐๓/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๐๒
นายณัฐพงศ์ ควรการ

๒๖/๐๑/๒๕๔๐
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๐๓
นายทินกร เพ็ชรศรีทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๐๔
นางสาวทิพรส น้อมจันทร์ทึก

๑๓/๑๒/๒๕๔๐
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๐๕
นายนนทการณ์ อู่ทรัพย์

๓๑/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๐๖
นางสาวนาตยา ทองแท้

๒๕/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๐๗
นายนาวิน ทิมคำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๐๘
นายปฎิการ นำชี

๒๓/๐๑/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๐๙
นายปริญญา รัวสำราญ

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๘๑๐
นายพิทวัส ลัดดามณีโรจน์

๐๗/๑๐/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๑๑

นางสาวรุ่งอรุณ ชืนฤทัย

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๑๒

นายวัชระพงศ์ หันพราม

๒๒/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๑๓

นายศุภสัณฑ์ ก้อนพอน

๒๙/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๑๔

นายสัมพันธ์ สุ่มประดิษฐ์
๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๑๕

นางสาวสุนันท์ นิลสุ่ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๑๖

นายอนุวัฒน์ พูลสวัสดิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๑๗

นางสาวอรวรรณ สงวนใจ
๓๐/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๑๘

นางสาวอุษา เอียมชม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๑
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๑๙

นางสาวเพชรรัตน์ สมัยงามสิน
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์
วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๒๐
นางสาวเมขลา สังข์เงิน

๑๑/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงกัณฐิกา ธัญญเจริญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงธนพร ขวัญดำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงวรนิตย์ จันทรังศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๒๔

นางกุญช์ชญา กรำเคน
๑๖/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๒๕

นายสุธิ ประดิษกุล
๒๕/๐๕/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๕๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงอังคนา นาคบุตร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๕๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายสุรสิชา สุวงค์
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย วัดหัวหวาย  

นว ๓๕๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงชัญญา ศิริชัย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงกัญญรัตน์ ฤทธิเรืองศักดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายจิรภัทร อภิบาล

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงฐิติมา เงางาม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ เทพประสิทธิ

์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงณัฐนรี รอดอ่อน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ สายมา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงนลพรรณ ลอจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๓๖

เด็กหญิงนิภาวดี วะดีศิริศักดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายบุลากร โต๋วสมเกียรติ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงปภาณิน ขำแย้ม
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงพรชนัน ฉากภาพ
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๔๐
เด็กหญิงพรชิตา บุญเผือก

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงพรทิภา บุตรเพ็ชร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายภัทรพล เทพเสนา
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงภารัตดา โพธิยี

์ ่

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายภูผา สมบูรณ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงมาริษา บุญผ่อง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๔๖

เด็กหญิงมุทิตา รอดนวล
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงศศิวิมล โบประทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๔๘

เด็กชายศิวกร ครองธรรม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงศุภมาศ วิลากุล
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๕๐
เด็กชายศุภวิชญ์ โพธิอุไร

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๕๑

เด็กชายอุดมทรัพย์ ศรีมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๕๒

เด็กชายเกริกไกร ระย้าดวงจันทร์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๕๓
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ เอียมสุดใจ

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๕๔

เด็กชายเบญจพล นิจภิรมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงเพชรชรี คงสะอาด
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๕๖

เด็กชายเมษา ประทุมวัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงกนกพรรณ ศรีรัตน์
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายกมัยเทพ การบรรจง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงกรกนก พุทธรักษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๖๐
เด็กชายกฤชชพฤกษ์ ลานุช

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายกฤชณรงค์ คันทะทรัพย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๖๒

เด็กชายจรูญวิทย์ สมจิตร์
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๖๓

เด็กชายจุลจักร ใจยืน

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงชนิดาภา กลินษร

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายชยพล สมศักดิพัฒนา

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๖๖

เด็กหญิงชลธณา ชิวหา

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายชานนท์ ตันอารีย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงฐิติมา สิงห์พรม
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงณัฐณิชา พัฒนจันทร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๗๐
เด็กหญิงณัฐณิชา พีรพัฒนพร

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายธนชัย สร้อยทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายธนพันธ์ ขาวคง
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายธนากร ชัยยอดบุญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงธนาพร สงเคราะห์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายธีรธาดา ดินประเสริฐ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายธีรวุฒิ หรังอินทร์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายธีรเดช ทองอรุณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๗๘

เด็กชายธีรเทพ ประจำทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายธเนศพล บุตร์ศรี
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๘๘๐
เด็กชายนภัสกร เสือเล็ก

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายนันทพงษ์ กองยอด
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๘๒

เด็กหญิงนิชา บุญช่วย
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๘๓

เด็กหญิงนิรชา สุขสว่าง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายปณิธาน เนตรสุวรรณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงปทิตตา ทองขจรกิตติ

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงประภาศรี ทองอุดม
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงปรายฟา ฮะชิงชัน
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายพชรพล คงสบุตร
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๘๙

เด็กหญิงมณฑิตา สังสี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๙๐
เด็กหญิงรัมภ์รดา มาก๋ง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงลดาวัลย์ สิงห์ภู่
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โพธิชุ่ม

์

๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายวัฒนา คำวิเศษ
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๙๔

เด็กชายวีรยุทธ เหลาเมืองเพีย
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๙๕

เด็กชายสานน ดีแท้
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๙๖

เด็กชายสิทธิกร สาดี
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงสุชัญญา ปรางทับทิม
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงสุพัตรา ชูศิลป
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงสุมิตรา บัวเปอย

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงสุวิตา โคม่วง

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๐๑
เด็กชายอมรเทพ ศรีรัตน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๐๒
เด็กหญิงอรนุช สีโห่

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๐๓
เด็กหญิงอาภาลักษณ์ ทองนุ้ย

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๐๔
เด็กหญิงอโรชา อ่อนอินทร์

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๐๕
เด็กชายเขมรัตน์ แซ่ภู่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๐๖
เด็กหญิงเขมิกา บุญครุฑ

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๐๗
เด็กหญิงเพชรรัตน์ เสือเอียม

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๐๘
เด็กหญิงเรืองรอง บุตสะพรม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๐๙
เด็กชายกิตติ เฮงทรัพย์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๑๐
เด็กชายขจรศักดิ

์

เลพล
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายคณิน งามเมือง
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายจักรกริช ร่มลำดวน
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงจิรนันท์ คุ้มกลำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๑๔

นางสาวชลธิชา โชติพรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายชินวัฒน์ คำมี
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงณัชชา ฉิมช้าง
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๑๗

เด็กชายณัฐดนัย นาคเมือง
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๑๘

เด็กหญิงณัฐนิช ทาคง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายณัฐพล ทังผล

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๒๐
เด็กหญิงดาวใจ เปพะนัด

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๒๑

นายธงชัย ศรีทองอินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๒๒

เด็กชายธนญชัย มะลิวรรณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๒๓

นางสาวธนทัต เชือนุ่น

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงธนพร ดิษฐปญญา
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๒๕

เด็กชายธนพล จรเข้
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๒๖
เด็กชายธัญธนพัฒน์ สังข์พันธ์

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงนริศรา จันทบาล
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายปกรณ์ ยอดไสว
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายปณัฐ สวัสดิภิญโญ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๓๐
เด็กหญิงปาริชาติ รอดสอาด

๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๓๑

เด็กชายพงศกร ผาสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงพันนิตา เนาขุนทด

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงภัณฑิรา อำทรัพย์
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงมลทิรา บุญมี
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงลลิตา หากระสัง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงวรนุช บุรพผล
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๓๗

นายวรวุฒิ ดวงอักษร
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงวีรวดี เพชรใส

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงศรุตา บุญเกิด
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๔๐
เด็กชายอรรถพล รอดไพร

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๔๑

นายเกษมสันต์ บุญเพ็ง
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงเดือนฉาย บุญธรรม
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงไพลิน อ้นทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายจักรพงษ์ ศรไชย
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๕๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงณัฐฑริกา เหล่าโสภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๕๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงฉัตรวลัย จันดวง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงพิชามญชุ์ นารอด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงอฐิติญา ริสมัน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายอรรถพงค์ อินทพรต
๑๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๙๕๐
เด็กหญิงอุไรรัตน์ ไกรยวน

๑๗/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายทัตดนัย พรมทา
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายธวัชชัย สังขจาย
๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงนุชนารถ สุเทวพร
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงพรนภา งาวิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายภูวดล คำแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๕๖

เด็กชายวิชัย ศรีวาลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายอนุวัฒน์ ศรีขำ
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงกิตติมา บุญมี
๐๖/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๕๙

นายจตุพงศ์ สีสุก
๒๑/๐๙/๒๕๔๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๖๐
เด็กหญิงจันทรพร เผือนแตง

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายณัชพล ปนกลิน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงศิริพร นิพัฒน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายสาธิต วังอรุณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๖๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขโข
๑๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายสุธี สีปาน
๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงสุพิชญา นวลแก้ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายหัตฐชัย กำเนิด
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายโชคอนันต์ จันทา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงการะเกด วังอรุณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๗๐
เด็กชายฉัตรชัย สมบูรณ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงชัฌฌา เชตนุช
๑๙/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงชุติภา นามบุญชู
๒๔/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงพัชริยา น้อยบุญชู
๑๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงรัตติพร ทองสด
๑๗/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงวาสิตา สุขทรัพย์
๐๖/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายสิทธิพงศ์ แก้วเนตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายอนุชา พุ่มพวง
๑๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)

วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๕๙/๑๙๗๘

นายจาตุรงค์ เกิดแสง
๑๐/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๕๕๙/๑๙๗๙

นายธงชัย เสถียรเขต
๑๗/๑๐/๒๕๑๗

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๕๕๙/๑๙๘๐
นายทวาย โหมดชัง

๒๐/๐๙/๒๕๑๕

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๕๕๙/๑๙๘๑

นายนิพนธ์ เอมกลาง
๐๘/๐๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๕๕๙/๑๙๘๒

นายสุวรรณ ภุ่แบ่งไม้
๑๙/๐๖/๒๕๒๗

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๕๕๙/๑๙๘๓

นายประภาส ดวงศรี

๒๒/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

นว ๓๕๕๙/๑๙๘๔

นายอำพล สีเรียบ
๐๘/๐๗/๒๕๓๕

ทัณฑสถานเปดหนองนำขุ่น เขาหน่อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายญาณวุฒิ ปญญาชวกร
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายธนภัทร อยู่เคลือ
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายสรอรรถ สังเงิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๕๙/๑๙๘๘

เด็กหญิงเปรมมิกา ชาวดอนคา
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายจักรกฤษณ์ เขาธุมาศ
๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๕๙/๑๙๙๐
เด็กหญิงณัฐพร บุญนิตย์

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๕๙/๑๙๙๑

เด็กหญิงบงกช แซ่อึง

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๕๙/๑๙๙๒

เด็กหญิงปณิธาน ทองสะอาด
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายสหรัฐ ฤทธิกระจาย

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายกัมพล จันทาธุ
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายชัยธวัช สังเงิน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายถนอมศักดิ

์

สังเงิน
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๑๙๙๗

เด็กหญิงนำริน พันธุมาศ
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๑๙๙๘

เด็กหญิงพัชรา สีดำเดช
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายวิทยา แก้วบัวเพชร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายศราวุฒิ กงทวี

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายอดิศร แจ้งชัยภูมิ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายเทวรินทร์ คำบุรมย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๐๓
เด็กหญิงกนกพร ชัยดี

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๐๔
เด็กชายฆณพงษ์ เจริญสิงห์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายชนะชัย รักอู่

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงชนัยพร แสนสง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงตรีรัตน์ ใบเนียม

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงนภัสสร ฤทธิกระจาย

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงนำฝน สุขเกสิม

๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงปยะมาส ทองดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๑๑
เด็กหญิงวิชาดา ฤทธิเดช

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๑๒
เด็กชายวีรภัทร สีทำมา

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๑๓
เด็กชายศราวุธ กุดแยง

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๑๔
เด็กหญิงอินทิรา เรือนงาม

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๑๕
เด็กชายดิลกธรรม แสงผ่อง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๕๙/๒๐๑๖
เด็กหญิงอริสษา แก้วบัวดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๑๗
เด็กชายกานต์ กะระณีย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๑๘
เด็กหญิงกิติยา พันวัน

๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๑๙
เด็กหญิงจิรัชญา จันผ่อง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงนงนภัส สังคะโห

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๒๑
เด็กชายปวริศ ลงลา

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๒๒
เด็กหญิงปาริชาติ แปะสกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๒๓
เด็กชายพชรพล จันทร์ศิริ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๒๔
เด็กหญิงพรชิตา นุชสวาท

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๒๕
เด็กหญิงพรชิตา พิมเพียร

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๒๖
เด็กหญิงพรธีรา ชาติบุตร

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๒๗
เด็กหญิงพิมพ์นภา ผุยศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๒๘
เด็กหญิงภัศรา โมกภา

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๒๙
เด็กหญิงรุ่งฤดี เกตุรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๓๐
เด็กชายวรากรณ์ ปวนปอม

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๓๑
เด็กหญิงวิภาดา วงษ์ใจ

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๓๒
เด็กชายวีรวัฒน์ คำกลาง

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๓๓
เด็กชายศักดิดา

์

ทองสุข
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๓๔
เด็กหญิงศิรินภา ช่างสลัก

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๓๕
เด็กหญิงสุดารัตน์ ชัยรัตน์

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๓๖
เด็กชายอุดมศักดิ

์

ไมตรีแพน
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๓๗
เด็กหญิงเณศรา จำปารัตน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๓๘
เด็กชายเมธี คำเสน

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๓๙
นายจีระวัตร บัวงาม

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๔๐
นางสาวณัฐนรี อ่องสะอาด

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๔๑
นายภูชิต เรืองโพธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๔๒
เด็กหญิงรินรดา กลินกระจาย

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๔๓
นายวทันยู ปล่อยทุม

๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๔๔
นางสาวศรัญญา เมฆบุตร

๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๔๕
นางสาวอัจฉรา มากพิณ

๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๕๙/๒๐๔๖
เด็กหญิงศรัณยา น้อยศรี

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๔๗
เด็กหญิงสุทธาทิพย์ พุทธรัตน์

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๔๘
เด็กหญิงอัจฉรียา วงษ์พันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงกชนิกา ภูทำนอง

๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงกัลยาณ์ น้อยบัณฑิตย์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๕๑
เด็กหญิงชนัญชิดา วรอินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๕๒
เด็กหญิงชลธิชา สุนทรานนท์

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๕๓
เด็กหญิงชลิตา เผือกจันทร์

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๕๔
เด็กชายณัฐวุฒิ อ้นโต

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๐๕๕
เด็กหญิงณันทิชา สิงห์คะนอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๕๖
เด็กชายตะวัน โฉมจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๕๗
เด็กหญิงธารารัตน์ มานุช

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๕๘
เด็กหญิงธัญธร สงเนย

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๕๙
เด็กชายนนทพัทธ์ พวงเรืองศรี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายนพดล รักษาเคน

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๖๑
เด็กหญิงนภัสวรรณ ทัพวัฒน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๖๒
เด็กหญิงนันทิชา เกตุศรี

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๖๓
เด็กชายวรภพ บุญชืน

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๖๔
เด็กหญิงวริศรา นิลสนธิ

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๖๕
เด็กหญิงสุภชา ภู่สิงห์

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๖๖
เด็กชายสุเมธา เจริญไทย

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๖๗
เด็กหญิงอาทิตยา เปรมวิชัย

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๖๘
เด็กชายเจษฎา ปานเมือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๖๙
เด็กชายเด่นภูมิ ภู่สิงห์

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๗๐
นายกิตติพงษ์ ทองสุข

๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๗๑
นางสาวจินดาวรรณ บุญศักดิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๗๒
เด็กหญิงชนนิกานต์ ทับทรวง

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๗๓
นายชยพล พึงบุญเย็น

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๗๔
นายชยุตพล คงชิต

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๗๕
นายฐิติกร สีธูป

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๗๖
เด็กชายณัฐชนนฑ์ ม่วงทอง

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๗๗
นายณัฐพัฒน์ นาคมอญ

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๗๘
นางสาวณัฐวดี บุญโต

๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๗๙
เด็กหญิงธิชา

ถิระปานะไชยภัทร ๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๘๐
เด็กหญิงบุศรา ฉิมสุข

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๘๑
นายปฐมพร แกว่นกสิกร

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๘๒
นางสาวปามิตรา โม่งปราณีต

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๘๓
เด็กหญิงปนสุดา โตเมือง

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๘๔
นางสาวพรทิพย์ นิลสนธิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๘๕
นายพัชรพล ศรีแก้ว

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๘๖
นางสาวมณสิการ นิลสนธิ

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๘๗
นายมังกร คุ้มสอาด

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๘๘
นางสาววรรณวิสา น้อยแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๘๙
นางสาววรรทนา เขียวเกษม

๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๐๙๐
เด็กหญิงสุดา เรืองพิศาล

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๙๑
เด็กหญิงสุภาพร บุตรดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๙๒
เด็กหญิงกนกพร คงไทย

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๙๓
เด็กชายกรวิชญ์ ศรีแสงทอง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๙๔
เด็กหญิงกัญญาพัทธ์ แน่นอุดร

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๙๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงษ์พันเสือ

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เงาศรี

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๙๗
เด็กชายกิตติคุณ สาระกุล

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๙๘
เด็กหญิงกิตติมา วงค์ทา

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๐๙๙
เด็กหญิงกุลชา ครุฑจันทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงขวัญจิรา ดีเอียม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๐๑
เด็กหญิงขวัญสิริ ชัยศิริมงคล

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๐๒
เด็กหญิงจันทร์จิรา พาวินิจ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๐๓
เด็กชายจารุวิทย์ อิมเนย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๐๔
เด็กหญิงจิดาภา กลินเฟอง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๐๕
เด็กชายจิรโชติ ทองยิม

้

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๐๖
เด็กหญิงชนิสรา ตาลดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๐๗
เด็กชายชัยพัทธ์ โพธิกลิน

์ ่

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๐๘
เด็กชายชัยรัตน์ นิลสุ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๐๙
เด็กชายชาญวิทย์ อินทรสูตร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๑๐
เด็กชายชิตษณุพงษ์ กลินพวง

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงฐิติมน วงษ์ปอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงณริศรา บุญนิม

่

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงณัฎฐธิดา เปยมเสถียร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๑๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

พันธุ์เขตกรรม
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงณัฐธิดา สนสาย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สิงห์เถือน

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงพุ่ม
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๑๘

เด็กหญิงณิชากร พูลถม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๑๙

เด็กหญิงดารารัตน์ แรงกสิวิทย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๒๐
เด็กชายทศพล เทียงศรี

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๒๑

เด็กหญิงทิพวรรณ เทพซิว
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๒๒

เด็กชายธณธาดา นิลสนธิ

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงธนิษฐา แก้วแพทย์
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงนัติยากร กระแอ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงนันธนา ใจบุญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๒๖

เด็กหญิงนิธาดา สนิทมาก
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงประภาพร อินประสิทธิ

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๒๘ เด็กหญิงประภาพรรณ
เนียดพลกรัง

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๒๙

เด็กชายปรัชญา พึงสาระ

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๓๐
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

จีจู
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายพรเทพ นิกรพล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงพันพัสสา โรหิตะโยธิน
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายพีระวัฒน์ บัวเพ็ชร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายภพธร จันทร์ยิม

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ รองจ่าเมือง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงมลชยา มลิทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงรุ่งนภา เถือนสุข

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายวชิรวิทย์ เพ็ชร์อินทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๓๙

เด็กชายวรพล วงค์เทพ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๔๐
เด็กชายวศิน บำรุงศรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงวาสนา วงษ์ชืน

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงวิมพ์วิภา เอียมละออ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายศดานันท์ พงษ์ตา
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงศิรประภา ฉิมมารักษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๔๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

ตันหลี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๔๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

เผือกกล่อม
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายศุภากร โตประเสริฐ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงศุภิสรา อุทัยรัตน์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๔๙

เด็กหญิงสิริลักษณ์ พันกลัน

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๕๐
เด็กหญิงสุกฤตา ทองม่วง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๕๑

เด็กหญิงสุทธิดา บงกชเกิด
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงสุวรรณา เหลาซือ

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายอธิชนม์ รอดวาย
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๕๔

เด็กหญิงอนัตตา บวบทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๕๕

เด็กชายอนุรักษ์ สุขงาม
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายอนุรักษ์ โคกเพิมทรัพย์

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายอภินันท์ นันสว่าง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เอียมสุข

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๕๙

เด็กหญิงอัญชลี ทับทิมศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๑๖๐
เด็กหญิงอันนา เกิดแตง

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงอาทิตยา นิยมวงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงเนตรนภา จิวสุข

๋

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงเบญจรัตน์ คูสุวรรณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๖๔

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ฉายสุวรรณ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๖๕

เด็กชายเมืองแมน บัวอุไร
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงเหมือนฝน บุญปก
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงโชติมา พงษ์ไผ่ขำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงกนกพร ทับทวี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงกัลยา เมธากูล
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๗๐
เด็กชายกิตติ การวงษ์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๗๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

แก้วเสถียร
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงจุฬาวรรณ เทศทนง
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงชมพูแพร พึงกัน

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงญาณิศา ดีเลิศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่ตัง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

เปยมมูล
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายธนกร นิลสนธิ
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๗๘

เด็กหญิงธนภรณ์ พะนัด
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายธนากร ฉิมสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๘๐
เด็กหญิงธันญ์วริน ธนโชตดิษฐพงษ์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๘๑

เด็กหญิงธาริณี ลึกลำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์ทิพย์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ อิมสิน

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๘๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ อิมเนย

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายธีระภัทร บุญเอียม

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงนภัสสรณ์ สิงห์เถือน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงนภาพร ทองม่วง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงนัดธิชา ทองหล่อ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายนิติพล ศรีชาเนตร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๙๐
เด็กหญิงประภัสรา มีอ่อน

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงปริญสิริ ล้าสุวงษ์
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๙๒

เด็กชายพสุธา แก่นจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๙๓

เด็กชายพัชรพล คามเขตร์
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงพัชราภา โพธิทอง

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ หีบกิง

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๙๖

เด็กชายภาคิไนย สังข์จุ้ย
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายภานุพงศ์ ดอกนาค
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายภูชิต เถือนสุข

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายภูธเนศ วงษ์เอียม

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงมนัชญา แก้วนิล

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงมาริสา กล่อมแสร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๐๒
เด็กชายรัชพล กลินไกล

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๐๓
เด็กชายรัชพล จันทร์สุวรรณ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๐๔
เด็กหญิงรุ่งทิวา แก้วตรีวงษ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๐๕
เด็กหญิงวรรณวิษา แจ่มใส

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๐๖
เด็กชายวันชัย อินสิงห์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๐๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทับทิมศรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๐๘
เด็กชายวิศรุต สิงห์เถือน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๐๙
เด็กชายวิศิษฐ์ อินทฤทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๑๐
เด็กชายวุฒิชัย น้อยมล

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายศรายุทธ บุญงาม
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงศวิตา จันสุด
๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงศศิกัญญา อ่อนมะลัง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๑๔

เด็กชายศุภมงคล มีมุข
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงสถิตย์พร น้อยมนต์
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายสมรักษ์ เกิดแตง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๑๗

เด็กชายสิทธิชัย เรืองวัฒน์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงสิราวรรณ พุ่มอ้น
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงสุกัญชณา อ่อนมะลัง
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๒๐
เด็กชายสุทธิพัฒน์ ทองคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงสุนันทา ประภัย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงสุนิสา เนาวนิตย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงสุภัสสร เดชปาน
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงสุวิภา ยศสมบัติ
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๒๕

นายหิรัญ คำเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๒๖

เด็กชายอนันต์ เนินพลับ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงอรทิตา พงษ์ตา
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงอรุณี มีมุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงอรไพลิน เกิดศิริ
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๒๓๐
เด็กชายอาณาเขต จันทร์วิลัย

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงอาทิตยา ศรีทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงอุริสยา มีมาก

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายเกรียงไกร มันใจ

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กุลดา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายเทียนชัย พวงสมบัติ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายเมธัส มีสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายเอกภพ เชือรอด

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๓๘

เด็กชายไตรภพ โพธิศรี

์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๓๙
เด็กหญิงกรนพเกล้า ทองศาสตร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๔๐
เด็กชายกรวิชญ์ วันแต่ง

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายคมสัน กาหา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงชิดชนก ยิมเอม

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๔๓

เด็กชายณฐภัทร พาพิมพ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายณัฐพงค์ มีมุข

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๔๕

เด็กชายณัฐพนธ์ ภัทรพลากร
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายธนพัฒน์ มีอ่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๔๗

เด็กชายธนวัฒน์ ปะนาตา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๔๘

เด็กหญิงธัญชนก หาญศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายธีรพงษ์ มันกลิน

่ ่

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายธีรโชติ บัวกลิน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายนพดล สุขภูวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายนิธิสุตา จิวสุข

๋

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๕๓

เด็กชายบัญชานุกูล ตระกูลบัวคลี

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงปยะรัตน์ เพ็ชรากุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๕๕

เด็กชายพงศ์ศิริ เขตอนันต์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๕๖

เด็กหญิงพรธิตา ทองชีวงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายพิภพ อ่อนละมูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงมาริสา ภุมรัตน์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายรพีภัทร อินทรสูตร

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๖๐
เด็กหญิงร้อยแก้ว อาจมาก

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๖๑

เด็กชายวรพล กลินพวง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๖๒

เด็กชายวุฒิชัย อนันทสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงศิลา ทับทิมเพชร์
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๖๔

เด็กหญิงศิลารัตน์ หลวงกิจจา

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงสวิตตา เทศเขียว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๖๖

นายสิทธิชัย บุญหล้า
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงสุกฤตา เทพสมบูรณ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๖๘

เด็กชายสุชาครีย์ คล้ายแตง
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงสุภัทรา สวยศรี
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๗๐
เด็กชายสุรารักษ์ ธูปบูชา

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงหทัยภัทร มูลธิโต
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๗๒

เด็กชายอดิเทพ แก้วนางรอง
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงอริศรา บุญเสริม
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๗๔

เด็กชายเอกรินทร์ สุขจันทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๗๕

เด็กชายโสรัตน์ เบ้าศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงกัลยา โท้คล้าย
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๗๗

เด็กชายณธพลกฤศ นุ้ยขวัญ
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๗๘

นายธนวัต ทองม่วง
๐๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๗๙

นายธวัชชัย อาธรรมระชะ
๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๘๐
เด็กชายธีรรัตน์ รักษากลิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงปทมาพร เงินอยู่
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๘๒

เด็กหญิงปยฉัตร อบพล
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายพีรภัทร์ หม่อมทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๘๔

นางสาวมุจรินทร์ สมบูรณ์อินทร์
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงวริศรา เทพนาง
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายวิรุต เรืองจำนงค์ศิลป
๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๘๗

นายกฤษดา ภัสสร
๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๘๘

นายกิตติศักดิ

์

สาทจันทึก
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๘๙

นายจิระวัฒน์ พวงสมบัติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๙๐
นายชนวีร์ ศรีปอม

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๙๑

นายธนบูรณ์ สร้อยสีทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๙๒

นายธนวัฒน์ ดอกนาค
๑๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๙๓

นางสาวธัญญา นิพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๙๔

นางสาวนภัสรา ทองใบ
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๙๕

นายพชรพล กันสนิท

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๙๖

นางสาวพาขวัญ กลินประทุม

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๙๗

นายวัชรพงษ์ แก้วจรูญ
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๙๘

นายอานนท์ ทองผิว
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๒๙๙

นางสาวอารีรัตน์ อาจวง
๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๓๐๐
นายพยงค์ อินอ่อน

๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๐๑
นางสาววรรณิษา ศรีอุไร

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๐๒
นางสาววิชุดา แตงอ่อน

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๐๓
นางสาวสาลินี จันทำมา

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๐๔
นายสุวัฒน์ สิงห์เถือน

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๐๕
นางสาวเตือนใจ พงษ์ปาน

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๐๖
นายกัมปนาท สังสุด

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๐๗
นายคุณากร ลวกไธสง

๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๐๘
นายชัยรัตน์ เนาวนิตย์

๑๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๐๙
นายนิรุทธิ

์

ไม้หอม
๐๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๑๐
นายสุทธิรัตน์ แปนแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๑๑

นางกันยกร ตติยศุภกรกุล
๑๑/๐๕/๒๕๑๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๑๒

นางสาวจุฑารัตน์ มากบุญ
๑๘/๐๘/๒๕๓๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๑๓

นางสาวลัคนา เมืองมูล
๒๖/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงณัฐกมล คุ้มภัย
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงดวงดาว ทับทิมศรี
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงภัทรวดี พัสสร
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงวริศรา หลวงวังโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๑๘

เด็กชายวิวรรธน์ เกษร
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงชรินดา คุณประสาท
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๒๐
เด็กหญิงชลธิชา ทับทิมศรี

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงธีราพร บำรุงศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงนพรัตน์ โพธิมล

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงพรพิมล ครุฑจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๒๔

เด็กหญิงศศิกานต์ ยุรยาตร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงสุภัสสรา อินทร์ชู
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๒๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฟกเงิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายจิณณวัตร มากต่าย
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๒๘

เด็กหญิงชลธิชา ไปปา
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงชุติมา ลีตานา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๓๐
เด็กหญิงณัฐพร เกตุแก้ว

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายณัฐพล อ่องทิพย์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงธันชญา อำคล้าย
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายธีรรักษ์ รังผึง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงนพมาศ โพธิมล

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายนัทวุธ จันทราวุธ
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงนิศารัตน์ สิงห์ประเสริฐ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๓๗

เด็กชายปฐมพร อรามรุณ
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๓๘

เด็กชายปยกรณ์ เปยมสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๓๙

เด็กชายพงศกร สังข์เงิน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๔๐
เด็กหญิงรัตติกานต์ มันศักดิ

่ ์

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายวงษกร คล้ายแสง
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายศรนรินทร์ ไชยเดช
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายศราวุฒิ ผากา
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๔๔

เด็กหญิงศิริกัลญา อุนะพำนัก
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๔๕

เด็กหญิงสาธิตา บุญมูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ มากต่าย
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๔๗

เด็กหญิงอารยา เทียนงาม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงอำภาพร เพชรไพฑุรย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงเพียงฟา จันทร์เจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๕๐
เด็กชายเอกราช แสงสว่าง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๕๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ภู่สงค์
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายจักรี ปนงาม
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายชัยธวัช ธูปบูชา

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายธนกร สิงห์เถือน

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายธนาวิน มีมุข
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๕๖

เด็กหญิงนรารักษ์ ฤทธิอ้น

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายปฏิมา เพ็ชร์ผึง

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายประเสริฐ มีมุข
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๕๙

เด็กชายพัชรพล นิลสนธิ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๖๐
เด็กหญิงวรัญชลี เจริญสุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายวัชรินทร์ พรหมพิทักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงศศิตา กลันสุธน

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงสุภัสสรา พิมมล
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๖๔

นายอรรถพงษ์ ฤทธิรืน

์ ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงขวัญใจ พ่วงนาค
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๖๖

นางสาวจณิสตา ผู้กำจัด
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๖๗

นางสาวจุฑารัตน์ คุ้มภัย

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายทิวาศิน พิมพ์สวรรค์
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๖๙

นางสาวปภาวี ไล้ทองคำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๓๗๐
เด็กหญิงพนิดา อินทจิตร

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๗๑

นางสาวสุนันทา นิลสนธิ
๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงใบเฟริน ก่องน้อย
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๗๓

นางสาวกัญจนา วินิจสร
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๗๔

นายศิวกร ต่วนตาด
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๗๕

นายจิรวงค์ ทับทิมศรี
๐๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๗๖

นางสาวศิริพร ฤกษพะดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๗๗

นายเกียรติศักดิ

์

หาดแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๗๘

เด็กชายก้องภพ พิลึก
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๕๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงกนกวรรณ วงษ์สวรรค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๕๕๙/๒๓๘๐
เด็กชายณัฐพล นอดอน

๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๕๕๙/๒๓๘๑

เด็กชายนภดล ครุฑจันทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๕๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายนภัส เกิดขำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๕๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงนภัสสร ทองม่วง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๕๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงพัชริดา มีอ่อน
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๕๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงรวิพร นาคฤทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๕๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงรุ่งทิวา ฉิมสุข
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๕๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงสุพิชญา ภู่หนู
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสระบัว วัดสระปทุม  

นว ๓๕๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายธนกร จันแพ

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๘๙
เด็กหญิงประกายแก้ว

ชนะโรค
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๙๐
เด็กหญิงพนิดา วงศ์จินดา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงพัชรี ไชยมาลย์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงรินรดา จันทร์ฤทธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายอานนท์ ปโต
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายเอกราช
ระเบียบโกศลสกุล ๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงชนิดาภา เสนีวงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๙๖

เด็กหญิงนพรัตน์ สุวพงษ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๙๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ สุนทรฮ้าว
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงวันใส เกิดอยู่
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงศศิวิมล แสงทอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายสันติชัย มิรามัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๔๐๑
เด็กชายเจษฎาภรณ์ เข้มแข็ง

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๔๐๒
เด็กชายจิรศักดิ

์

กลมกลึง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๔๐๓
เด็กชายชลัลธร นิลสนธิ

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๔๐๔
เด็กชายชาญชัย ศรีฉลวย

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๔๐๕
เด็กชายณัฐพล สินประเสริฐ

๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๔๐๖
เด็กชายธนาวุฒิ ไชยมาลย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๔๐๗
เด็กชายธีรโชค ทองผึง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๔๐๘
เด็กชายนภธเนศ วงษ์พูลทรัพย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๔๐๙
เด็กหญิงผกาทิพย์ พจนเลขา

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๔๑๐
เด็กหญิงรัชนีกร หมีสิน

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดหนองไม้แดง  

นว ๓๕๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงชลิตตา มากุ้ง
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงชุลีวรรณ วิมลจิตต์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายอัมรินทร์ กลินประทุม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงพัชรพร นำทิพย์
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงชลธิชา ทับทวี
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๕๙/๒๔๑๖

เด็กหญิงนิธิพร พันธุรัตน์
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๕๙/๒๔๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา กัวพิจิตร

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๕๙/๒๔๑๘

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ซิวสันต์

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๑๙

เด็กหญิงทิพย์วรรณ ไผ่เถือน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๒๐
เด็กหญิงวิญาดา โตจวง

๒๘/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงภัณทิรา ม่วงเดช
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงมณลดา หงษ์ศิริวัฒน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงวิลาวัลย์ อ่วมคุ้ม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ เดชผลิต
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๒๕

เด็กหญิงสินิตรา สารทอง
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๒๖

เด็กหญิงเจนจิรา หงษ์ศิริวัฒน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๒๗

เด็กชายธงชัย มังทอง

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๒๘

นายนพณัฐ เกิดศิริ
๑๖/๐๘/๒๕๔๐

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงพรนภา คล้ายสอน
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๓๐
เด็กหญิงมณฑาทิพย์ สกุลรัมย์

๐๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงปาริฉัตต์ จันทร์พุ่ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงจันทร์วิภา บัวศรีทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๓๓

เด็กหญิงอัญชิสา ขวาไทย
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายทวีโชค คงกะทรัพย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๓๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุกสังข์ทอง
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๓๖

เด็กหญิงทิพรัตน์ เกตุขุนทด
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงมิรันตี กลางบัว
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๓๘

เด็กชายราชา อินสอน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายชัยวัฒน์ บุญนก
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๔๔๐
เด็กชายชาญชัย ตาลปน

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๔๑

เด็กชายรัชชานนท์ เอียมมี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงสุวภัทร์ เอียมมี

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายณัฐพล วรพต

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๔๔

เด็กชายธีระพงศ์ โชติพรม
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงสิรีธร สูญขุนทด
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๔๖

เด็กชายจักรพงษ์ สุวรรณโชติ
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เหวนอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงสลิลเกตน์ อยู่สนิท
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๔๙

นางสาวฐิติพร หอมหวน
๑๙/๐๗/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๕๐
นางสาววิไล ทองไทย

๐๕/๑๑/๒๕๓๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๕๑

นางสาวธันย์ชนก สุขแจ่ม
๑๗/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๕๒

นายนัทธพงศ์ สินค้า
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๕๓

นางสาววริยา มาหมอบ
๒๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๕๔

นางสาวนันทิชา หาญมนตรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๕๕

นางสาวสุพรรษา ทองเส็ง
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๕๖

นางสาวพจมาน ปานพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๕๗

นายพงศธร เงินเถือน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๕๘

นางสาวศุภาธินี แย้มเผือก
๒๓/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๕๙

นางสาวรักษิณา ยอดทัศน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๖๐
นางสาววิรัลยุพา เวสะมูลา

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๖๑

นายศักดินนท์ สร้อยศรีทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๖๒

นางสาวสุภัชชา ดีแพง
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๖๓

นายพันธกานต์ พลสงคราม
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายณัฐพล ปานทอง
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงนุชบา สีนาคสุข
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงกาญจนา แปนตระกูล
๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายกรีฑา สอนเมือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายเพ็ญโภคัย พิมพ์ทอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายณัชพล ปานทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงวาริน วังศรี

๒๑/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายมาโนช กลอกสำโรง
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๗๒

เด็กชายสุทธิรักษ์ ดีนุช
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงกนกอร เทียนนาวา
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงนำฝน ยอดเพชร
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายพงศธร สุขแจ่ม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายศิวา ขำคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายอาทิตย์ พิลาภ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๗๘

เด็กหญิงพรชนก บัวบาล
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายศิริชัย ปานบุญ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๘๐
เด็กหญิงภาวินี สิงห์เถือน

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายมารุต แก้วคง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายคารม พราวตะคุ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายไชยา สง่าโฉม
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายภูริภัทร สัมฤทธิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายพงศกร นาคเจริญ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๘๖

เด็กหญิงชลทิชา จันทร์นวล
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๘๗

เด็กหญิงณัฐธิดา สิวงาม

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายศรายุทธ แก้วศรีจันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงสุนิสา ศรีทองใบ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๙๐
เด็กหญิงประภาพร พุทธิรักษ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงรวิวรรณ เสืออุดม
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๙๒

เด็กหญิงศิริพร แดงขาว
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายเกียรติยศ ชูภู่
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงอาทิตยา แก้วปรีชา
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายจิรภัทร หลามสวน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายสุกฤษฎ์ ปนพระ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายอดิศร แปนเพชร
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงปริตา ปรีชาภูวนนท์
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๔๙๙

เด็กหญิงศิริธร นราธร
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงชฎาพร โลหศาสตร์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๐๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองสุข

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๐๒
เด็กชายอิสรา กลินอ่อน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๐๓
เด็กชายอนุภาพ หงษ์ทอง

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๐๔
เด็กหญิงสุธิดา คงเจริญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๐๕
เด็กหญิงอังคณา มันศักดิ

่ ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๐๖
เด็กชายธนพัฒน์ สัมฤทธิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๐๗
เด็กหญิงปรารถนา ฝายธรรม

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๐๘
เด็กหญิงธนภรณ์ ชมภูพืน

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๐๙
เด็กหญิงสุทธิดา ยอดเกิด

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๕๑๐
เด็กหญิงจิราพัชร ศักดิศรี

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายดนัย ด้วงแตง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงนันทินา ผกาสิทธิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายธีระ ท้วมเจริญ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๑๔

เด็กชายธันวา เสนานุช

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงปณฑิตา ดีนุช
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๑๖

เด็กชายโสภณวิชญ์ อุ่นสุดคลอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงพิชชา สนธิโพธิ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงธิดาพร สายสัน

้

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงนพรัตน์ วิเศษเสือ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

โคกเดือ

่

 

นว ๓๕๕๙/๒๕๒๐
เด็กชายจักราวุธ พรมประสิทธิ

์

๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เรืองภวัด
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๒๒

เด็กชายนิรุทธ์ พันธ์สิงห์
๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงรุจิรา ศรีสุทธินา
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงภครพร พรมเวียง
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายสถาพร ผ่องผึง

้

๕/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงชลดา งามสงวน
๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายชุติวัฒน์ เกษกำจร
๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายศุจินธร คำมี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๒๙

เด็กชายวีรภัทร เอียมสาหร่าย

่

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๓๐
เด็กหญิงธนพร ศรีคำขลิบ ๕/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายอัชธกร ศรีวิลาศ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๓๒

เด็กชายพีรพล ทองรอด ๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น ใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๕๙/๒๕๓๓

เด็กชายพรเทพ แสงแมงทับ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงกฤติมา การันต์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงกัลยากร สุนทรา
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ช่างคิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายณัฐพล มีมอญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ภู่ภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๓๙

เด็กชายธวัชชัย มิงเมือง

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๔๐
เด็กชายนพพร ขุนอภัย

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ ยิมละมัย

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายปรินทร จ้อยโทน
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายพิพัฒน์ บุญลอย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายภัทรพล โพธิภักดิ

์ ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงรัชนก ชังหลก

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๔๖

เด็กชายศรัณญ์ กุศลธรรม
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๔๗

เด็กชายศิวัช เสือสยอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๔๘

เด็กหญิงอภิญญา อำพันทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงเสาวคนธ์ สำรีเกตุ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๕๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา เอียมครอง

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงชุติมา ปญญาวรรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงณัชชา แหวนประดับ
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สมพงษ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๕๔

เด็กหญิงดวงฤทัย เต้จัน

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บุญวันต์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงมาลัยรัตน์ จำปาแดง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๕๗

เด็กหญิงรุ่งนภา มหาวันแจ่ม
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงวศินี เสมาฉิม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายศุภวัฒน์ แม้นพยัคฆ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๖๐
เด็กหญิงสมพร ดำมะดา

๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๖๑

เด็กหญิงสุมลตา สังข์แย้ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๖๒

เด็กหญิงสุวนันท์ บางประเสริฐ
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๖๓

เด็กหญิงอริสา เสือสยอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๖๔

นางศาวิตรี จุลมุสิก
๒๖/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงวิมลรัตน์ คำสัตย์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายวีรภัทร น้อยบุญชู
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงอภิตา เมืองภู่
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๖๘

เด็กหญิงอรปรียา อถมพรมราช
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงเกวลี อินทะเรืองศร
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๗๐
เด็กหญิงไพลิน คงกล้า

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายกำจร ครุฑสา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายธีรวัฒน์ บูชากูล
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงปณิดา ม่วงเงิน
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๗๔

เด็กหญิงปทมา ทวีบุตร
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายพรพิรุน พวงสนองทอง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายรพีพงศ์ บุญเฉลียว
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงรักษิณา วายะวรรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๗๘

เด็กชายวรากร แผ้วสถาน
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๗๙

เด็กหญิงสุชาวดี โพธิกุล
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๕๘๐
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ กล้ากสิการณ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงตุลยา พรมศักดิ

์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงปณฑิตา ทับทิม
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงปยะพร เจียงผา
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายสิรภพ วิเศษศรี
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ ทรัพย์สิน
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงชวาลา สวนสลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายวายุ จันทหอม
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ขู่คำราม
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายยุทธภูมิ ชะวาฤทธิ

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายราชันต์ เชื้อเย็น

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๙๑

เด็กหญิงศราณีย์ โรจนพรรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงสิริกร เกิดศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงสุนิสา มาดี
๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงอนุศยา แสงจันทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๙๕

เด็กหญิงอัมพร ชาญธัญกิจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๙๖

นางสาวบุษบา หงษ์ทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๙๗

นายธนพล เรียนฉิมพลี
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๙๘

นางสาวมานิกา พวงแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๕๙๙

นางสาวรุ่งไพริน สาระไกร
๒๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๖๐๐
นางสาววิภาภรณ์ พูลเขตนคร

๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๖๐๑
นางสาวสุธิดา ว่องวิกาล

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๖๐๒
นายสุริยะ ดิษเจริญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๖๐๓
นายอานนท์ พงษ์เพชร

๒๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๖๐๔
นางสาวอาริสา มาคะมาตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๕๙/๒๖๐๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา รักษาศรี

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๕๕๙/๒๖๐๖
เด็กชายธนโชติ โฉมอัมฤทธิ

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๕๕๙/๒๖๐๗
นางสาวจิรวัฒน์ จีระธัญโศภิตกูร

๑๗/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๕๕๙/๒๖๐๘
นางสาวสุทธิลักษณ์ วงศ์สุวรรณ

๑๔/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๕๕๙/๒๖๐๙
นางสาวหนึงฤทัย

่

ผันผ่อน
๑๖/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๕๕๙/๒๖๑๐
นางอัญชลี ปนนาค

๑๘/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนือ

้

วัดหนองกระดูกเนือ

้

 

นว ๓๕๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงบุญสิตา ฐานโพธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๕๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงรณิดา รัชชันดิษฐ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองนมวัว วัดหนองนมวัว  

นว ๓๕๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายกรัณรัช ขุนพิลึก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายพลอธิป วิสิกสิวิทย์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๖๑๕
เด็กหญิงเนตรอัปสร จันทรา

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๑๖

เด็กหญิงกมลวรรณ กลินหอม

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายก้องภพ ว่องวิการ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงชฎาทิพย์ พฤกษา
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงณิชาภัทร สุขคำพา
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๒๐
เด็กหญิงทิพย์มณี เฉลิมพาล

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายธนวัฒน์ ทับทิมพันธ์
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๒๒

เด็กหญิงธันย์ชนก ชำนาญถินเถือน

่ ่

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงปภัสสร อ่อนศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงปาริชาติ เจริญศิลป
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงกิติภรณ์ ศรลัมภ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงชนม์นิภา ขันติวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงช่อลดา ขยันกสิกรรม
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๒๘

เด็กหญิงธัญสมร สัตย์ชาพงษ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงธันยาภรณ์ ดวงชิน
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๓๐
เด็กหญิงปริศนา กันแก้ว

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๓๑

เด็กหญิงพนาทิพย์ หมู่พยัคฆ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงพรหมนภา พรมนอก
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงมาริสา พัดสาริกิจ
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงวริศรา คงประจักษ์
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๓๕

นายอนุชา พุดค่อม
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๓๖

นางสาวชลธิชา ทองนิล
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงวิสชุดา ราบสูงเนิน
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๓๘

นางสาวหทัยภัทร หมันเขตรกิจ

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๓๙

นางสาวนภาพร ปานสกุล
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๔๐
นางสาวรุ่งทิวา รุ่นประรุ

๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๔๑

นางสาววัชรินทร์ แสงรวม
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๔๒

นางสาวสุภามาศ โนนทัน
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๔๓

นายกฤษฎา เพ็ญสูตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๔๔

นางสาวกฤษณา ปดสา
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๔๕

นางสาวกันต์ธิดา ชัยวรรณ์
๑๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๔๖

นางสาวมานิตา จุ้ยสามพราน
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๔๗

นางสาวมินตรา สุกตะทิศ
๑๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๔๘

นางสาวรัตนากร ยิมไผ่

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๔๙

นายร่มไทร สุวรรณเขต
๐๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๖๕๐
นางสาววาทิณี เพิมการค้า

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๕๑

นายวาสุเทพ ฝายอินทร์
๐๒/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๕๒

นางสาววิภาพร คุณะ
๒๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๕๓

นางสาวศศิธร พันธ์กสิกร
๒๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๕๔

นางสาวศิรินภา เขม้นเขตรกิจ
๒๐/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๕๕

นางสาวสมฤทัย เทียนชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๕๖

นางสาวสุดาพร คงโต
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๕๗

นางสาวสุดารัตน์ อภัยภักดิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๕๘

นางสาวสุพาพร พรมชาติ
๐๗/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๕๙

นางสาวสุภานัน สว่างจิตร
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๖๐
นางสาวหนึงฤทัย

่

นุ่มมีศรี
๐๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๖๑

นายอนุวัฒน์ นาบุตรบุญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๖๒

นายอนุศักดิ

์

ทองหลง
๑๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๖๓

นางสาวอนุสรา ต่ายทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๖๔

นางสาวอรญา สุราชาติ
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๖๕ นางสาวอรรคศรสวรรค์
กฤษธำรงบุญ

๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๖๖

นายอัยการ กลินสอน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๖๗

นางสาวอารีย์รัตน์ จุลมุสิ
๑๔/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๖๘

นางสาวเจนจิรา พิมพ์อาภรณ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงพิตราภรณ์ รอดกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๗๐
เด็กหญิงสุชานันท์ หนูเทศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงสุชานันท์ อินทรานุสรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๗๒

เด็กหญิงอาภัสรา กล้ากสิกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๗๓

เด็กหญิงกนกกร กล้ากสิกิจ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายชลิต ฉายแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๗๕

เด็กหญิงทิพย์นภา ทองแดง
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายบูรพา แปะหลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงพิชญา สุนา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๗๘

เด็กชายพีรพงษ์ รัตนนิตย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงศิรินภา บัวผา
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๘๐
เด็กหญิงอรณี เกษอางค์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๘๑

เด็กหญิงอริสา จันณีย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายเดชดำรงค์ อินทรานุสรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายเดชา อินทรานุสรณ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายกฤติธี บุญโท
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายกิตติพร นำส้ม
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๘๖

เด็กหญิงจารุณี นิมคง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๘๗

เด็กชายณัฐพล พันธุ์อุดม
๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายธนกฤต ศรีเพชร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๘๙

เด็กชายธนพล เยียมจันทึก

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๙๐
นายธีระวัฒน์ พันเทศ

๒๐/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๙๑

เด็กหญิงปนัดดา โคตรปญญา
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๙๒

เด็กชายประภากร นกน้อย
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๙๓

เด็กชายวิทยา เย็นสุข
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๙๔

เด็กชายวุฒิชัย มนตรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายสรวิชญ์ อินทรานุสรณ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๙๖

เด็กหญิงสุชานาถ ปานมณี
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๙๗

นางสาวสุธาสินี เทพสอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๙๘

เด็กหญิงเจนจิรา แย้มสี
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๖๙๙

เด็กหญิงจันจิรา สุธรรมวงศ์
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๐๐
นายชาญชล นกทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๐๑
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ พุ่มผะกา

๐๓/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๐๒
นางสาวนันทนากร การะวงษ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๐๓
นายปรีชา เปรมะเสถียร

๑๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๐๔
เด็กชายมานิตย์ อิมกระจ่าง

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๐๕
นางสาวยุวดี สาระต่อ

๑๙/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๐๖
นางสาวสุกัญญา กล้ากสิกรณ์

๐๙/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๐๗
นางสาวสุธิดา อยู่สบาย

๒๔/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๐๘
นางสาวสุพรรณษา นกทนงค์

๑๐/๑๑/๒๕๔๓
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๐๙
นางสาวจุฑามาศ ปรักเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๑๐
นายณัฐวัตร มีพร

๒๒/๑๑/๒๕๔๒
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๑๑

นายปารเมศ โพธิม่วง

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๑๒

นายพัฒนายุ วิเศษกสิกรณ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๑๓

นายภคนันท์ อาจเอือ

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๑๔

นายภัทรยุทธ กรรณวงษ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๑๕

นายยศกร จุฬมุสิก
๒๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๑๖

นางสาวรัศมี เงินเศษ
๒๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๑๗

นางสาววิไลรัตน์ แพรสีนวล
๒๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๑๘

นางสาวสุรีย์พร เงินเศษ
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๑๙

นายเอกพล เหล่าเขตร์กิจ
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๘ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๗๒๐
นางสาวจิตต์วิภา สมพันธ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๒๑

นายธนาธิป วรสาตร์
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๒๒

นางสาวธัญจิรา หมันเขตกิจ

่

๒๐/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๒๓

นายธีรโชค ดีพิจารณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๒๔

นายพรสวรรค์ ดวงรัตน์
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๒๕

นายภากร เพ็ญสุข
๒๑/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๒๖

นายมนตรี เนียมน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๒๗

นางสาวรุ่งจรินทร์ ดีพิจารณ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๑
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๒๘

นายวัชระ เจตกสิกรณ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๒๙

นางสาววัชรี เขตวิทย์
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๓๐
นายวัฒนพรรณ์ พวงชืน

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๓๑

นายศราวุฒิ เขม้นเขตการ
๐๔/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๓๒

นายศิริพงษ์ โชติกะคาม
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๕๙/๒๗๓๓
เด็กหญิงกาญจนาพร สิทธิพรหม

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๕๕๙/๒๗๓๔

เด็กหญิงกุลธิดา สาสนะ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๕๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายชัยวัฒน์ โห้พลอย
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๕๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงกมลชนก พุฒภิบาลรัตน์
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายกฤติภูมิ พิลึก
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๓๘

เด็กชายกฤษฎา ทรงภักดิ

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๓๙

เด็กชายกษิตินาถ พิมพา
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๔๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ใจคำ

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๔๑

เด็กชายกิตติพัทธ์ วงษ์ราช
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายคมสันต์ นาใจคง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๔๓

เด็กหญิงจริญา สิงห์ทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๔๔

เด็กหญิงจิตรลดา ศรีบุญเพ็ง
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายจิรภัทร เพ็ชรนาดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายจิรายุ จันดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๔๗

เด็กชายจีรเดช สันสุข

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงชฎาพร แสนเสนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงชนากานต์ สุวรรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๕๐
เด็กหญิงชนิกานต์ ทาเอือ

้

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๕๑

เด็กหญิงชลธิชา สนิททัย
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายชัยวัฒน์ เตินเตือน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๕๓

เด็กชายชายวุฒิ สมานจิตร
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๕๔

เด็กชายชิณวัตร ลาภเกิด
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๙ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงชุติมา ขาวเผือก
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงชุติมา มะโนใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงชุติมา ไชอยู่

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงชุนิตา อ่อนเมือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๕๙

เด็กชายญาณกร การภักดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๖๐
เด็กหญิงฐิติพร สุขจัน

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๖๑

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เทียบสา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๖๒

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ละม้ายเมือง
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายณัฐกรานต์ เขาลำใย
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สอนแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๖๕

เด็กชายณัฐพล พรมพินิจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ลำเพยพล
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ เพชรสงคราม
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๖๘

เด็กหญิงณิชนันทน์ ปองนางชัย
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายตะวัน ผ่องอำไพ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๗๐
เด็กชายทินภัทร ลมไธสง

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายธณายุต บุญมี
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายธนกร ช่วงเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายธนวันต์ เยอชัยภูมิ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๗๔

เด็กหญิงธนัชพร บำรุงหมู่
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายธนากรณ์ พุ่มทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๗๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ม่วงสิงห์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายธีรพงษ์ มีสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายธีระภัทน์ รอดชีวะ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายนรินศักดิ

์

พิลึก
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๘๐
เด็กหญิงนลินนิภา แก้วโท

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๘๑

เด็กชายนัทธพงศ์ ขันทองคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายนันทฉัตร คลังแสง
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงนิราวรรณ โกสุม
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๘๔

เด็กชายนเรศ ทองศรี
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายนเรศร ไวสาหลง
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงนำหนึง

่

ศรีมุกดา
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงนำเพชร โพธิทอง

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงบุศยา เชียวกสิกร

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงประภัสสร ดอนเปตรง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๐ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๗๙๐
เด็กหญิงปรายฟา พรายอินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงปฐมาวดี พิสวรรค์
๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงปาริชาติ บุญนำพา
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงพรชิตา เกตุเต็ง
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงพรทิพา แสงย้อย

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๙๕

เด็กหญิงพัชราภา แสนทำพล
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๙๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ หาสีงาม
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายภัทรภณ นาไทย
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงยุคลธร ขวัญหอม
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงรุจิรดา สร้างแก้ว
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๐๐
เด็กหญิงวันวิสา พูลเขตกิจ

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๐๑
เด็กหญิงวิลัยพร จงพลสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๐๒
เด็กหญิงวิลาวัลย์ แสนจา

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๐๓
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เครือภักดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงสุกัญญา ชาลีเขียว

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๐๕
เด็กหญิงสุกัญญา แหวนแก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๐๖
เด็กหญิงสุนิสา หารคำ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงอรทัย พรมราช

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๐๘
เด็กหญิงอรทัย โกวิโท

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงอริศรา ภูสุวรรณ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๑๐
เด็กหญิงอัญฎา บุญมี

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๑๑

เด็กชายเขมทัต สว่างวงศ์
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๑๒

เด็กหญิงเนียนนิภา การกล้า
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงเพชรา วงษ์วัฒนะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา คุ้มครอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๑๕

เด็กหญิงเฟองฟา บุญปก
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๑๖

เด็กหญิงเสาวนีย์ ยอดนิล

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๑๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ทองเหลือ

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๑๘

เด็กหญิงกฤษณา เผ่นณรงค์
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงขวัญชีวา เหล่าเขตกิจ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๒๐
เด็กหญิงจุไรวรรณ บุญชู

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนกล้า
๒๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๒๒

เด็กหญิงธนัชชา ชะมาลัย
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๒๓

เด็กชายธนากร ยุบไชสง
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๒๔

เด็กหญิงนพมาศ ไสวงาม
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๑ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๘๒๕

เด็กหญิงบุษกร นิสัยพราหม
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายปยศักดิ

์

แสงกล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายพงศกร แอกคะ

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๒๘

เด็กชายพีรพัฒน์ เทพชมภู
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายวงศธร เฟองคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๓๐
เด็กหญิงวราภรณ์ อิมจิตร

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๓๑

เด็กหญิงวันชลี กะระมหันต์

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายวิชาญชัย สมบัติหอม
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงศิรินภา ศรีวงษ์ผาง
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายสรศักดิ

์

กล้ากสิการณ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงสายสาคร แสงสว่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๓๖

เด็กหญิงสิดาพร จันทัพหลวง
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายสิทธิพงศ์ แสนหาสิว

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายสุพจน์ พรโสภา
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๓๙

เด็กหญิงสุพรรษา อ่อนพิมพ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๔๐
เด็กชายอนุชา คำสี

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายอนุชิต โสภาวัน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายอรุณ เพชรตะคุ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๔๓

เด็กชายเจตรินทร์ เกรงพา
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๔๔

นายทศพร พรรณมาตร์
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๔๕

นายนพดนัย ภิรมจิตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๔๖

นายพงศภัค ชิณวงษา
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๔๗

นางสาวสุรีพร ใจคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๔๘

นางสาวจารุณี พลหาร

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๔๙

นายธนายุทธ ชัยนอก
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๕๐
นางสาวนำทิพย์ โพธิเกิด

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๕๑

นางสาววารินทร์ แสงจันทร์
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๕๒

นายสมประสงค์ หอมแพงไว้
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๕๓

นางสาวสุดารัตน์ เพิมพูลผล

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๕๔

นายภัทรพงษ์ ทองพูล
๐๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๕๕

นายภูมินทร์ ทองหาร
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๕๖

นางสาวศิริยา บุญหล้า
๐๔/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๕๗

นางสาวเสาวลักษณ์ ฐานวิเศษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๕๘

นายกริชรุ่งโรจน์ ปารมีสี
๓๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๕๙

นางณัฏฐณิชา อิศฤงคาร
๒/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๒ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๘๖๐
นางสาวนิรมล รอดไพ

๒๓/๐๗/๒๕๒๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๖๑

นายปรีชา จันลา
๓/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๖๒

นายวริทธิ

์

กิงเณร
๑/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๖๓

นางสาวสิรินันท์ ฤทธิบำรุง

์

๓๐/๐๕/๒๕๓๒

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๖๔
นางสาวอรรจน์ชญาน์

พิมพาภรณ์
๑๙/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายกษิดิศ กล่อมเกลา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงกัญจนพร คล้ายนุ่น
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เจริญท้าว

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงกิติมา มีแสง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงจิรนันท์ เหว่าโต

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๗๐
เด็กหญิงจีระนันท์ พัดศรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงชญานนท์ ชืนผล

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๗๒

เด็กหญิงชนาภา จิราพงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สุภาผล

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๗๔

เด็กชายธนวินท์ ชูแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๗๕

เด็กชายนวพล แก้วปรีชา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ พุกน้อย
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงปภาดา คล้ายกระจ่าง
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ธงน้อย
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงปาริชาติ ทิศนุ่น
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๘๐
เด็กหญิงพิมพกานต์ งานดี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายลิขิต ห่างสูงเนิน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงศิรประภา อินทะชิต
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงสุธาสินี เอียมกระจ่าง

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๘๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

สีเสงียม

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงอรสา โอภาษี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๘๖

เด็กชายอิศรา เข็มเพ็ชรโต
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๘๗

นายกิตติพงษ์ โลหะเวช
๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๘๘

นางสาวกุลธิดา ปานทยักษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๘๙

นางสาวธวัลรัตน์ ติยะโสภณจิต
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๙๐
นายพิชิตชัย เสือทอง

้

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๙๑

นางสาวมัณทนา จันทร์ค้อม
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๙๒

นายวีระกร ผ่องจิตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๙๓

นางสาวชนิตา จันทร์ไทย
๐๙/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๕๙/๒๘๙๔

เด็กหญิงกัลยาพร อินตา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๓ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๘๙๕

เด็กหญิงกาญจนา อิมจิตร

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๙๖

เด็กหญิงจารุวรรณ พรอันแสง
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงญาตาวี มาไกล
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงนริศรา จันทร์เสน่ห์
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงนันทัชพร ปนโต
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงนันท์นภัส สนทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๐๑
เด็กชายปฏิภาณ สีคำภา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๐๒
เด็กชายปรเมศร์ ตังกวย

๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๐๓
เด็กชายพฤฒทพร บุญนาค

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๐๔
เด็กหญิงพลอยชมพู มูลหาญ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๐๕
เด็กหญิงเยาวเรศ คล้ายศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๐๖
เด็กหญิงธรรณ์ธร สมนึก

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๐๗
เด็กชายพงศกร แสนบุญศิริ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๐๘
เด็กหญิงลักษิกา กุลเดช

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๐๙
เด็กหญิงสุภาวินี ขุนแก้วพระเนาว์

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๑๐
เด็กหญิงรุจิมาภรณ์ ใจตรง

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๑๑

เด็กชายสรวิชญ์ สารทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทังใหญ่

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๑๓

เด็กหญิงพชรพรรณ อ่วมมัน

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสวนปาแม่กะสี วัดแม่กะสี  

นว ๓๕๕๙/๒๙๑๔

เด็กหญิงจิราวรรณ สว่างวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๑๕

เด็กหญิงฉันทิศา สายตาดำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๑๖

เด็กชายชวลิต ศิลาบุตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๑๗

เด็กชายธนัสชัย ชะนะบัว
๐๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงนธุระดา ธรรมเกษร
๑๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงนพมาศ ผลช่วย
๐๘/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๒๐
เด็กชายปยวัฒน์ รัตน์เจริญ

๒๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงพงศ์ภรณ์ ภิรมย์ชม
๒๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงพาทินธิดา หันตุลา
๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายพีรพล กันยา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายภูวดล ทองดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๒๕

เด็กหญิงมณียา พันเดช
๐๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงรัตนาพร แซ่ปง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงรุจิรา นาชัยฤทธิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงวรรณา พวงจันทร์
๒๙/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงวิมลสิริ ฝายกลาง
๑๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๔ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๙๓๐
เด็กหญิงศรัณยา พันศรีแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงสาธิกา มารศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงสาธิดา มารศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๓๓

เด็กชายอนิรุต แก้วสา
๐๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๓๔

เด็กชายอนิรุทธิ

์

ศรีไพร
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๓๕

เด็กชายอารีย์ นิลบรรพต
๒๙/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงเบญจพร มูลจันทา

๑๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงแคทรียา คันศร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงโสภิตา สกุลฤกษ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สารีพันธ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๔๐
เด็กหญิงพรทิพา ไชยนา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)
วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๔๑

เด็กหญิงพุธิตา ทิพย์เนตร
๐๖/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงสุทธิดา สุขเกิด
๐๔/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงสุปราณี กองทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงอรณิช บุตรศรีน้อย
๐๙/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สีทองสา
๑๘/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๔๖

เด็กหญิงธิดาพร คำแหงพล
๑๗/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายภูวดล ยศสุนทร
๒๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่เปน(บ้านตลุกตาสาม)

วัดศรีสว่างอารมณ์  

นว ๓๕๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายภัทรพล ห่วงศร
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๔๙
เด็กหญิงเบญจวรรณ เขียวอยู่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๕๐
เด็กหญิงวราภรณ์ แสงสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ยาหิงส์
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงอังคณา พันธุวัฒ
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงประภาศิริ จันทแสน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ขำคำ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงศุภานัน เชือรอด

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๕๖

นางสาวสุนิสา น้อมมนัส
๑๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๕๙/๒๙๕๗

เด็กชายกฤษณะ ศรเวช
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๕๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พุทธเฮง

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๕๙

เด็กชายชานนท์ เอียมยอด

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๖๐
เด็กหญิงณัฐพร กลินหอม

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๖๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

ศรเวช
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงนัทชา เกตุหอม
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงนันณภัส รุ่งแจ้ง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายวัชรากร เรืองรุ่ง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๕ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๒๙๖๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ แสงสง่า

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงสุพรรษา โตทิม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ เถือนเหลือ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงอรณิชา พรมจรรยา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายชัยเชษฐ์ ดีเต่า

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๗๐
เด็กชายชิณวัตร สอนเวช

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงธัญญาพร สาแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายนัทธพล กบิลพัสดุ์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายพิพรรธ แก้วสุวรรณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงพิมพ์มาดา แหวนเพ็ชร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงภากร เจริญวานิช
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายวีรชัย ใจมัน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายสมาน บัวสด

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงอรัญญา จตุมาศ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๗๙

เด็กชายอิทธิชัย บุญทวี
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๘๐
เด็กชายเจษฎา นาคมะณี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงกาญจนา รัตนโชติ
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงนันทิดา ขันธวิชัย
๑๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงภัคจิรา โจ้นนำอ่าง
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงสีวารี แก้วสุวรรณ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๘๕

เด็กชายอนุวัต ศรเวช
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๕๙/๒๙๘๖

เด็กชายนิธาน ทับปน
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงภัคนันท์ พรัดมะลิ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงวิไลวรรณ พุทธโกสัย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ กลันฉาย

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๙๐
เด็กหญิงสยุมพร ใจเต็ม

๑๐/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินสระ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงสิริกร วันอุบล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๙๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร กันจันวงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ ทรัพย์พาลี
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงจุฑามาศ นาคแย้ม
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงณัฐพร บัวสอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงดวงกมล พันธุมิตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงปางทิพย์ พิลา
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๒๙๙๙

นางสาวกนกพร ลิมวิโรจน์

้

๐๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๖ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๓๐๐๐
เด็กชายจิรชีพ ประภาสวัสดิ

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงชนิฐตา พลภักดี

๑๐/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงณัชชา สุขเสริม

๒๙/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๐๓
เด็กหญิงณัฐกาณต์ กระเปาทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายณัฐฒวงค์ เชตุพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๐๕
นางสาวธมนวรรณ อินสระ

๑๒/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงธิดาพร ผ่องกมล

๐๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงบุญยวีร์ แก้วช้าง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายพงษ์พิภัทร แก้วโต

๐๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงภัสสร แก้วล้อม

๑๘/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายรัฐพล สงวนวงษ์

๒๗/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๑๑
เด็กหญิงสุภาวดี อุทัยทา

๐๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๑๒
เด็กชายอภิพล สิงห์ทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๑๓
เด็กหญิงอัชรา พุทชู

๑๑/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๑๔
เด็กชายอาคม ไตรสกุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๑๕
เด็กชายอุกฤษฏ์ พวงจำป

๑๔/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๑๖
นายธราดล ใจเพียง

๒๒/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๑๗
นางสาวนงลักษณ์ สีตะระโส

๒๖/๐๖/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๑๘
นางสาวปยวดี คชเสนี

๒๓/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๑๙
นายวรุตย์ บุญเต็ม

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๒๐
นายศิลากร สำราญ

๑๗/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๒๑
นายสุธามาถร์ กัณหาวารี

๒๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๒๒
นางสาวกรรณิการ์ คำโสภา

๒๓/๐๙/๒๕๔๒
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๒๓
นางสาวกาญจนา ยะบุญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๒๔
นายธนภัทร ขวัญกิจเมธากุล

๒๘/๐๖/๒๕๔๒
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๒๕
นายปฏิภาน เพ็ชรพราว

๑๓/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๒๖
นายผดุง แสนเสนยา

๒๑/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๒๗
นางสาวพรพรรณ เทพเมืองนาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๒๘
นางสาวสิตานันท์ แสงสนธ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๒๙
นางสาวสุจี ทิมอ่อน

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๓๐
นางสาวอติมา เทียบเทียม

๑๙/๐๒/๒๕๔๐
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๓๑
นางสาวอำมิภา ดวงแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๓๒
นางสาวชนาพร นุชพงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๐
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๓๓
นายบริวัตร คูกิติรัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๓๔
นายสมรักษ์ มีมาก

๒๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๗ / ๘๙

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๓๐๓๕
นางสาวกันยกานต์ จันชนะ

๒๐/๐๑/๒๕๓๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๓๖
นางสาวชริตา ธนาวรภา

๑๘/๑๒/๒๕๒๓

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๓๗
นางตรีทิพย์ธิดา โพธิชาธาร

์

๓๐/๑๒/๒๕๑๒
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๓๘
นายนิยม รัชตะวัฒน์วินัย

๐๙/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๓๙
นายพัทธดนย์ ขอดเตชะ

๐๙/๐๘/๒๕๓๑
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๔๐
นางรุจิรา เชาว์ธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๐๐
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๔๑
นางสาววีรนุช สนประเสริฐ

๒๙/๐๕/๒๕๓๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๔๒
นางสาวหทัยรัตน์ วิสิทธิเขตกรรม

๐๙/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๔๓
นางสาวเทียมแข นาคยรรยงค์

๒๐/๑๒/๒๕๑๘
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๔๔
เด็กชายกฤตภาส แก้วคำ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๔๕
เด็กหญิงกุลณัฐ ปานา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๔๖
เด็กหญิงจรรยา ผาสุข

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๔๗
เด็กชายณัฐพล ระษารักษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๔๘
เด็กชายณัฐวุฒิ เขียวทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๔๙
เด็กหญิงณิชารีย์ ทองเกร็จ

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ โตโต๊ะ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๕๑
เด็กหญิงบุษบา จำปาทิพย์

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๕๒
เด็กชายพนัสบดี ชูเทียน

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๕๓
เด็กชายพรพัฒน์ แปนแก้ว

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๕๔
เด็กชายวิชชากร อิมใจ

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๕๕
เด็กหญิงวิมลณัฐ แสงงาม

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๕๖
เด็กชายสรรเพชญ ใจแช่มชืนดีเลิศ

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๕๗
เด็กชายอนุวัตร รุณวิจิตร

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๕๘
เด็กชายเอกพงษ์ คำพา

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๕๙
เด็กชายภาคภูมิ ประดิษฐ์

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ประจันบาล

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๖๑
เด็กชายศรุต บัวสอน

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๖๒
เด็กชายอำพน แสงงาม

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๖๓
นางสาวรัชดาพร พุฒมี

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๖๔
นางจุฑามาศ โตพงษ์

๗/๐๗/๒๕๒๑
โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๖๕
นางสาวอสิญา สุขมาก ๖/๑๐/๒๕๐๙ โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๕๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงชัชชนก กร่างปรีชา

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๖๗
เด็กหญิงสุปรีญา แก้วบัวดี

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๖๘
เด็กหญิงศรสวรรค์ สว่างแสง

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๖๙
เด็กหญิงสุดาวรรณ คำแสน

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๘ / ๘๙

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สุมนทา

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๗๑
เด็กหญิงทอฝน พุทธจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๗๒
เด็กหญิงปาลิดา พาไทยสงค์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๗๓
นางสาวรัตนาภรณ์ ชุนใช้

๐๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๗๔
นางสาวชลนิชา ถุงเงิน

๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๗๕
นางสาวธนกชกร ศรีแปน

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๗๖
นายธีระวัฒน์ โสภา

๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๗๗
นางสาวปยะพร เสือลอย

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๗๘
นางสาวปยะรัตน์ แสงใหญ่

๑๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๗๙
นางสาวสุธัญญา แก้วบัวดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๘๐
นางสาวสุภาพร พรมจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๘๑
นางสาวหทัยรัตน์ สาริโพ

๐๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๘๒
นางสาวอินทิรา อินทร์ตน

๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๘๓
นางสาวเบญจมาศ มะนาวหวาน

๒๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๘๔
นางสาวจิรานุช มีสุวรรณ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๕๙/๓๐๘๕
นางสาวภัทราวรรณ ลำพวน

๑๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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