
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ภาค ๔

ส่งสอบ ๗,๙๘๗ คน ขาดสอบ ๑,๐๗๒ คน คงสอบ ๖,๙๑๕ คน สอบได้ ๒,๘๗๔ คน สอบตก ๔,๐๔๑ คน (๔๑.๕๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กหญิงนภัสสร เผือกจีน

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ น้อยนวน

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๐๐๓
เด็กชายกริช -

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

วัดเกรียงไกรเหนือ เกรียงไกรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๐๐๔
นางสาวจิตตมาส อย่างคุณธรรม

๒๑/๐๔/๒๕๓๘

วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๐๕
นางสาวมยุรี พานสกุลดี

๑๓/๐๖/๒๕๓๙

วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๐๖
นางสาวปยะธิดา จาบเพ็ง

๐๗/๐๑/๒๕๔๑

วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๐๗
นายธันยพงศ์ ฤทธิองอาจ

์

๐๓/๐๙/๒๕๓๙

วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๐๘
นายพล -

๐๙/๑๒/๒๕๔๐

วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๐๙
นายถาวร พิทักษ์ชาญชัย

๑๘/๐๑/๒๕๓๖

วัดเทพนิมิตโฆสิตาราม เทพนิมิตโฆสิตาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงนาตาญา ศรีเรือง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงพิยดา สุขแจ่ม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงณัฐวรรณ แช่มสอาด

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กชายธราเทพ ศรีชู

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงลิลลี

่

พรมมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม
วัดศรีสวรรค์สังฆาราม

 

นว ๓๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กชายเดชาวัฒน์ วงษ์ลอย

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

ปฏิสนธิ

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กชายธีรภาพ ทรัพย์แก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กชายศุภรวิชญ์ ท่านมุข

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กชายวชิรวิชญ์ งามพาณิชยกิจ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กชายกมล ไชยแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงสุชานันท์ วิรุฬหเจริญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงสุขพิชญาย์ ชาติสุทธิ

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา สวรรค์คณากร

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงพรประภา แถมสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงนรากรณ์ อยู่พุ่ม

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงธนวดี กลำฉำ

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงรัตนากร นิยมพงษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงจิดาภา สุมังคละ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงณัฐกมล กลินเจริญ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงนรีพิสุทธิ

์

ทรัพย์มูล
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงอภัสรา วงศ์ปราชญ

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงภาวิดา ขวัญใจ

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงพิชชาภา ดีนุช

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายนราวิชญ์ มิงมิตรมี

่

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ โตติยะ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายภานุรุจ สังคำชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายอดิศร ตรีสินธ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กหญิงปาลิตา ยอดนิล

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กหญิงนฤมล เลิศพิทักษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กหญิงปณฑารีย์ ผะอบทิพย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กหญิงมีณคณา อุดมสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงวิมลสิริ พึงครุธ

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา บุญมา

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงพรนัชชา ดารุณิกร

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงนฤมล ศักดิเพชร

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงพิชญาภา พุกทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงสุตาภัทร มาลัยมาตร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงธวัลพร เทพบุตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงมีนา อุไรกุล

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายโยธิน ลักษณาการ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงนภาภรณ์ อินทร์หวาน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงพิชญาภา ศิริโสม

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายกิติภัทร กลินหอม

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายปพนวิช พินิจกิจ

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงปทิตตา ปรางโท้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงปยนุช แสงสร้อย

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงปภาณัฎฐ์ ยอดหงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงหทัยพัชร์ วจีสัจจะ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงณัฐกมล สุขเทพ

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงนาราภัทร โสตธิมัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงณปภัส เฟองทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงแพรชมพู รัตนวราหะ

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงพิชญา โพธิอ่อง

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ ซิมทิม

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายภูรีณัฐ จุ่นน้อย

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กชายอธิธัช สุทธิ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายกรวิชญ์ ชัชชวลิตสกุล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายจิรภัทร หอมรืน

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายภูพิรัฐ อัครพงศ์พิชญา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายสุรชาติ บุญตา

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงวรรธมน มีโชค

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กหญิงจิตรลดา ฟองเอม

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงปณฑิตา หรังอุทก

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงมานิตา โสภี

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงสุพิชญา พฤกษมาศ

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงวสุกาญจน์ เณรตาก้อง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงเพชรรตี ปวุตตานนท์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายศุภณัช สุพรรณสาร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายรณชัย อ่อนสอาด

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงรัตนากร วิสิทธิพานิช

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงบุญญาภา กล้ากสิกรณ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ธัญญมงคลชัย

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงณภัชนันท์ ปรีชาญาณ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงกนกพร ไกรนิตย์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงพิชญาภา เฮียงผาสุข

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงสุรวิภา มังงาม

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงอมลณัฐ บุญยะวิโรจน์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายรัตนโรจน์ ภัทรเมธาสิทธิ

์

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงชญาดา ภาคภูมิกมลเลิศ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงกุลกัญญา พันธุ์วรรธณะสิน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กหญิงชลิตา สุขทนต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงกันยาวีร์ ตุ้มทอง

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญรัตน์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายธนบดี เสือเขียว

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงสาริศา หาทรัพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงวรินทร์ฤดี วัชรีพงศ์ภักดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงสุธาสินี ภักดีจันทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงเปมิกา วงษ์คำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงธัญวลัย นามวิเศษ

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายจัสธิญส์ ฉัตรไพศาลกุล

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายบัญญวัต วิไชยวงค์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กหญิงชัญญพัชร์ โชคเกียรติสกุล

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงสุรีย์พร มาสง่า

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๐๔ เด็กหญิงเฌอกาญจน์ โพธิพิทักษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงสิริลักษณ์ มาระโว

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงสริยา ปรีชาจารย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายกันต์ชนก เผ่าม่วง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงนาขวัญ เอียมศรีรักษ์

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายอติกันต์ นาคปลัด

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กชายศศิศ พินิจเกสร

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายภัทรพล เพ็งสุข

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กชายกรวิชญ์ ศรีนุช

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงนภาพร บุญนาค

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงปยะธิดา เทียนนุช

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงปริศนา แทนสิริ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงจันทนา บุตตะโยธี

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กหญิงสุพรรษา รักษาสิทธิชัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายวรพล งามวิไล

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงอนิสา คำสนอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร วัดสวรรค์ประชากร  

นว ๓๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายรัฐภูมิ นิมฟก

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสันติธรรม วัดสันติธรรม  

นว ๓๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ภาชนะ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ภู่ระหงษ์

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายรวงข้าว ลำมะหิต

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงนำเพชร พุทสะ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองโรง วัดหนองโรง  

นว ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงจิรนันฺท์ แก้วเกิด

๒๐/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงทิพวรรณ ทนวนรัมย์

๐๑/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงชนากานต์ น้อยพ่วง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กชายศิวัฒน์ มาดี

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต วรนาถบรรพต  

นว ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงสรัลชนก คมวัชรพงศ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายชลันธน มีนาภา

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กหญิงณัชชา ศิริโก

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงณัฐนรี จำป

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงนันทพรรณ แก่นพันธ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงนาริฐา รุ่งวัฒนะกิจ

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงปญญดา บุญยิม

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายณัฐชนน วุทธพันฑ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงกมลนิตย์ เกตุภู่พงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงเกตา ไตรเดชาพงศ์

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงสุภัทธา มิงเมือง

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายอรรถพร เรืองพิจิตร

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงพรชนก สุขารมณ์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายกษิดิเดช

์

เรืองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายรพิพงศ์ วงค์ปนแก้ว

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ห่านสุวรรณกูล

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงเก็จกัลญาณี ดีสุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงเกศกนก ช้างเยาว์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงเขมิกา จาติเสถียร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงจิรัชยา ปนเพ็ง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงณัชชา สีนาราช

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงธิษณามดี จันทุรัตน์

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงอรจิรา รังสีโอภาส

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ธัญจิรากุล

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงกชกร ช่างเหล็ก

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงธัญชนก โพธิไทรย์

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงรุ่งระวี อินทร์เอม

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงจิรนันท์ อินทรมงคล

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงพัชรพร พวงมาลัย

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กชายภริภัทร นิรันด์ศีลคุณ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงอุมารินทร์ วิโรจน์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กชายปภังกร เหล่าเขต

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงกรรณิกาณ์ เทศถัน

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงปณัฐฌา คงเจริญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายอรรถพล ชวลิตพงษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงจณิสตา วงษ์มี

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงจิรัชยา สงพูล

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงนิภาวรรณ วรวาท

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงลักษิกา คำแพง

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายกฤษฎ์ เสือเจริญ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงการะเกตุ เวฬุวนารักษ์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงนิศารัตน์ ชัยมงคลนุกูล

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงวิมลิน ปนนาค

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายกันตภณ ชูเฉลิม

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายคณรมย์ วิชนี

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายเจตนิพัทธ์ นฆะหุต

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายชวภัทร ไตรทิพชาติสกุล

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายณภัทร สินจินดาวงศ์

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายปวริศร์ จันทรังสีวรกุล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายวณัฐ ศมีฟา

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายศรัณย์ภัค ชูกร

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายสพล ไม้สนธิ

์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายสิรภพ จันทร์เกษมสัตย์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายเอกอมร ศรีจอมขวัญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงกชมน กุลถวายพร

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงชนิษฎา เตชาพิสุทธิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงชมพูนุท โสมภีร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ตังประเสริฐ

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ยุทธนาระวีศักดิ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงธิชากร พบประเสริฐ

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงปุณณภา ทองทรงกฤษณ์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงภวิตรี ศิริอุนานนท์

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงภูวธีตา อิทธิพานิชพงศ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงรักษิณา พิริยะศักดิจินดา

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงอภิญญา องค์อานนท์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายพาทิศ สุภาตา

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายภูรินท์ ม่วงศรีเมืองดี

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายอธิป พิริยศักดิมนตรี

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายอนาวิล อิสลาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงกัญญาวีร์ พุกสอน

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงณิชมน รุดทองจันทร์

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงนัทธมน แสงสร้อย

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงเพชรอาภา ชะระภิญโญ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงแพรไหม เหลืองอุดมพล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงภรภัทร เทียนชอ

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงภิญญมาศ สังสิทธยากร

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงริญญาภัทร์ สุขแจ่ม

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงศศิกานต์ มณีโชติ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงสิริกร คงสินธ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงสุประวีณ์ ตังประเสริฐ

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงอภิชญา สุขกำ

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายกษิพงษ์ ดาวงาม

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายณัฐกรณ์ งามตะคุ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายธีระศักดิ

์

พันธุ์วรรธนะสิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายพงศภัค สงวรศิลป

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายพีระวัส ศรีตะลหฤทัย

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายสิรินทร์ พึงกัน

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายสุรเดช วัฒนะธนากร

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงขวัญชนก มีเสือทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงคุณัญญา เขตรวิทย์

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงจิดาภา กุลฉัตรศิริ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงชนิษฐา สุรมาตย์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงนภัส กาณจนดุษฎี

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงนันตรา อินทร์น้อย

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงปนัดดา ชัชวาลานนท์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงพรไพลิน กิจโสภณไพศาล

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงพรสวรรค์ ลิมประสงค์

้

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงพิชญาภา เดชศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงศุภิสรา พึงเจียม

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงสุริวัสสา สิทธิธนาสุทธิ

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงอัญชิสา พึงจาบ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กชายณัฐพร สุพรม

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กชายรพีกร กาวินเครือ

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กชายรัชชานนท์ มีนาภา

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงณัฐริกา เมทา

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงธัญชนก อัมภาราม

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงนภัสวรรณ จันทร์กระจ่าง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงนัสมนต์ ผิวรัตนกุล

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงปราณปรียา ดิษสละ

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงปณชญา แสงศักดิ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงปาณิสรา ศรีสุเทพ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงพรรณปพร อันชูฤทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงพิมพกานต์ ทองดอนเปลียน

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงลลิลทิพย์ เชยวัดเกาะ

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงศตพร ชมชืน

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงสิริภา สังกา

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สิงห์สลุด

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงอโนมา อรุณเจริญยิง

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงอาทิมา กิตติกุลเมธี

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงไอลดา ทาหะพรหม

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายโฆษิต ขวัญมงคล

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายจิรภัทร คีรีวรรณ

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กชายธนากร จินดาศรี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายเธียร พงษ์สุวิเชษศักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายพงศกร โยโคเซกิ

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายพงศ์พล ดลยวัฒนา

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายภูริพัฒน์ พรมชาติ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายสุวสันต์ จันทระ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงจารุภัทร แดงวงษ์

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงจิณัฐตา ทองถาวรวงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ยุทธิกิจสถาพร

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงณัชชา ทิวันทา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงณัชชารีย์

ไชยภัทรเจริญวุฒิ ๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๖๒ เด็กหญิงธัญญาวรรณ เกิดหาญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญเชิด

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงพิมพ์ศีล ถิรจัตุนที

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงพิมลพรรณ ธัญญดี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ศรีแจ่ม

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงมิริณฑ์ แก้วบัณฑิต

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงลลิตภัทร ทาทิพย์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงสิตานัน ใจจักร์ธรรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงสิริกร สังกา

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กชายพัทธดนย์ เกษวิริยะการ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กชายโภคสิษฐ์ นุตะโร่

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงกมลวรรณ ช่อมะกอก

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงกัญญพัชร กวยรักษา

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงจรรยมณน์ ใจแสน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงณิชาดา ปานทรัพย์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงนัชชา การะภักดี

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงพัฒนาวดี ม่วงไม้

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เกิดทอง

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงวจัสสตา คงโต

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงวรรณวิสา ประสิทธิเขตกิจ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงวาสิริ ไหววิจิตร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงวิภานันท์ ปพูน

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายกฤตภาส เดชาธรรมวงศ์

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายศุภโชค เลิศลำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายศุภวิชญ์ บุญฤทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงจิราพร พากเพียร

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงณัฐชยา วิจันทมุข

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงปณฑารีย์ โพธิอ่อง

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงพิชามญชุ์ ศรีเจริญ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงพิชญาภา องษาเวียง

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก หมืนหาญชุมพล

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงภัคจิรา อุฬารักษ์

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงมณฑานาถ เอืออำไพ

้

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงศศิวิมล เทียนทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงสุรัญชนา ตาดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กชายพงศภัค พิทักษ์ทิม

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กชายภัคนันท์ ขำฉา

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงชนิภา ศรีบุญ

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงญาสุมินทร์ เทพสิงห์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงธนภรณ์ จันทรวรชาต

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงพรรณพนัช นิลสนธิ

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงภูษณิศา ทองหาญ

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงสุจิตรา เศรษฐสมบูรณ์

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุธาสินี วรภากรณ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงอติกานต์ พลตรี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงอัยลดา นันทพันธ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายกษิภูมิ ดาวงาม

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงกันทลัส นิทัศน์สันติคุณ

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงศิรภัสสร พัสสร

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงพีมฐิณี

รุ่งเรืองเกษตรภูมิ
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงอาทิตยา อริยสิทธิ

์

๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายศิรชัช ชมบริสุทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงมัทวัน อุ่นทิวากร

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงศิริวรรณ อึงชิมอิม

้ ่

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายชนสิษฎ์ วิชชูตารัช

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายพิชญะ เกียรติสิงห์นคร

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงพชิรากร กาละศรี

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายกิตติภพ เรืองงาม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายกีรติ อินอ่อน

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายธนกรณ์ โอภาษี

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายปยวัฒน์ เปรมศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายภาสกร กวางทอง

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายไอศวรรย์ แช่มสนิท

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงเขมิกา รัตนาภรณ์วงศ์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายธนธัส สุวรรณ์

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายพชรพล อินทร์เลิศ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายวชิราดล เหรียยทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงภัทรลดา ทองพานิช

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงโสภัชชา กันทรัพย์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายฐณะวัฒน์ ศรีอัครโชตน์

๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กชายธัญวรัตน์ บัวแก้ว

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายปยวัฒน์ สวนสุข

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงณัฐตาภรณ์ เรืองเสือ

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงธรรญพร ผึงสีใส

้

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญจันดา

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายกิตติพัฒน์ ปานพรมธำรง

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายวัฒนพัฒน์

ิ

ศิริเลิศวัฒนา
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กหญิงจันจิรา จารุจิตร

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กหญิงวิชิตา เลิศบุญการกิจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายวัชรพงษ์ อินทนะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงจันทนี ดาดำ

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงธนพร ทิพวรรณ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงสบันงา ใจฟอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายธนโชติ ลาภบำรุงวงศ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายพีร์ โพชนา

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายภควัฒน์ กฤชเถกิง

๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายวชิรวิชญ์ หวังวิศิษฎ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายศุภวิชญ์ ยอดหาญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงญาดา บัวเทศ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงทัดดาว ยังแหยม

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงพราหมณี เชาว์อริยะ

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงวลัยทิพย์ ทัตธนแสงเย็น

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กชายสุทธิพร เงินพิสุทธิศิลป

์

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงอัฐภิญญา แก่นอินทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายฆนาการ เข็มทิศ

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายชินภัทร ปานพรมธำรง

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายติณณ์ตะวัน กัลณา

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายธนายุทธ อินทัศน์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายปุระชัย เมฆสุข

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายพีระวัฒน์ ธีรภาพวรภัทร

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายภานุพล รินสันเทียะ

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กชายอดิศร อย่าเก่ง

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงจิรฐา โตพิมพ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงธนพร ฤมิตร

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงนันทวิภา แก้วพินิจ

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงรัฐกาณ วัฒนวรวิทย์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงสุพิชญา เจริญพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงสุวรี ดาราเรือง

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายฐิติวุฒน์ เสาวะใน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายณัฎฐ์ ปาละนันท์

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายปพนธีร์ หิรัญตระกูล

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ วัฒนพฤษชาติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายภัทรกิต มันศักดิ

่ ์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายภาณุวัฒน์ กุมมาน้อย

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จิระชัยเดชาวัชร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายวธัญูู มาหา

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายสิรวิชญ์ ภิญโญเมธากุล

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายอฏิพัทธิ

์

ทองนาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ฝนทัง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงณัฐชนิกานต์ โชติพิศาล

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงภาพิมล จรุยนนท์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กหญิงมัลลิกา ไกรสัย

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๘๔ เด็กหญิงอรัญญารัตน์ ศรีสุข

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายธนดล อุปสอด

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายธนสกล เหลืองประเสริฐ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายธนารักษ์ แก้วแหวน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายธวัชชัย ศรีสิทธิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายนันทิพัฒน์ วงศา

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายนิทัศน์ เทียงนิล

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายปพน เข็มเงิน

๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายพิชญาภัค นิมเรือง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายภราดร ศรีนะภาพรรณ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายภัทรพล สุนทร

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายอนุรักษ์ กิงจำปา

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงณัฐสุดา สลุงอยู่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงสิริธารย์ อินทร์น้อย

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๐๓๙๘
อุบาสิกาชณิตดาภา ชูโชติวัฒนา

๑๑/๐๒/๒๕๐๔

วัดพรหมจริยาวาส พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๓๙๙
นายเรืองเดช มีเผ่า

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายชนะ เขตการ

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงสุนิสา ทรงพิมพ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายนวพล เทียมทิพร

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงอรพรรณ ทิพย์ประไพ

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กหญิงวนิดา จันทนูศร

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายณัฐพล คนโทเงิน

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กหญิงสุพรรษา แจ้งถินปา

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงชไมพร ขำเส็ง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กหญิงศิลารัตน์ บัวสำลี

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายกรวิชญ์ สมัครไทย

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายพรชัย บุญเกิด

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงกรกนก ครุฑฉำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงอรปรียา จันทะปะทัง

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายธนัตถ์ นิวหล้า

้

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงรัตน์ธนา เครือโชติ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงธนัญญา พุทธวงศ์

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงอัจฉรา ดังดี

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงพิมลสิริ บุญครอบ

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงกชมน แสนรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงรัญชิดา พิชัยพัฒนเจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงสุภัสสร คงกัด

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงปรียภัสร์ ชมชาติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ฟกกะชา

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงธนพร พูลสุวรรณ

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงกรกนก ศิริมงคล

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงบัณฑิตา คำปล้อง

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงบุศรียา เทพเวที

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายรังสิมันต์ คำโต

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายกิตติพงษ์ ลิมมณี

้

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงปทุมรัตน์ เทพมาลี

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กหญิงเมธาพร ทรงศิริ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายสุกิจจณัฐ ชุมชัยภูมิ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายชัยชนะ ชังเปยม

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงกนกวรรณ ประสาทนำเงิน

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายกิจพัฒน์ กลำเทศ

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงอัญมณี อัมพรลักษณ์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงกมลรัตน์ ลาภผลทวีคูณ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

มูลพรมมี
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายเรวัต จรรยา

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงนิตินันทน์ แก้วเขียว

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายกรัณย์วสุ แสงสินพงศา

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงปริชญา ใจหลัก

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงนัยกรานต์ ผดุงกิจ

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงมนัสนันท์ วารีสีใส

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

นว ๓๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงผกามาศ

ทินกร ณ อยุธยา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนมารีย์วิทยา สุคตวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงศิริวรรณ แสนสงสาร

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายธีรภัทร แม้นพยัคฆ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายชาคริต รอดฤทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงรัชฎา พวงแย้ม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงวราภรณ์ สิงห์ทยาน

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ ไทรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๔๕๐
นางจรรยา รัตนเลขา

๐๙/๐๔/๒๕๑๒
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ไทรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๔๕๑
นางพัชรีวรรณ พรหมจักร์

๒๗/๑๒/๒๕๒๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ไทรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๔๕๒
นายพีรพงษ์ ตลับทอง

๐๔/๐๕/๒๕๑๙
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ไทรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๔๕๓
นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

๒๘/๐๑/๒๕๓๐
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

ไทรเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายอดิศักดิ

์

ฉลาดเลิส
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงปนัดดา พิศเพ็ง

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายกิตติกร ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองคล้า วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายปรัชญา ปอมเสมา

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธเนศ ฉิมพะวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กหญิงปาเจรา ฟองเมือง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กหญิงพิชชาภา ทาจิว

๋

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงพรนัชชา จันทร์ทอง

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายขวัญชัย สิงห์ลอ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายนัฐวุฒิ ต้นสินนท์

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดเกาะแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายณัฐพล ยอดวงษ์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ฟุงเฟอง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงอทิติยากร กรังพานิช

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เลียงสุข

้

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงภัทรธิดา กิจวิเชียร

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงศิริวรรณ นิสาทร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงสุชาวดี วลัยสุข

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายสันติสุข ศรีสอาด

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายอาทิตย์ โลหะเวช

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงธนพร เกตุเมือง

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายศุภวัฒน์ สุขโข

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงจีรนันท์ ม่วงเรือน

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงปรางค์ทอง เทพรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายธนกร เลิศรู้

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายพนธกร คำเคน

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายวัฒนา พูลเพิม

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายเทวดล ด้วงแจ่ม

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงคริสต์มาส แจ้งนิล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงณัฐริณีย์ สืบโสดา

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงนิภาพร สุขกัญญา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ สารีสาย

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงปาลิตา ไม้สน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงพรนภา ศรีราจันทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงพัชราภา บุญยะ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงวรรนิสา โพกโต

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงศศิกานต์ คุ้มประดิษฐ

๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ สุขสิงห์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงสุรีย์นิภา ยืนยงค์

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงอาทิตติยา มุรินทร

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงเกวลิน เกิดกลิน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงเกสรา เกิดกลิน

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

ฤทธิเมือง

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายนันทนากร โมกขศักดิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กชายสิริเชษฐ์ ฉิมยาม

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กชายอิธิพล โพธิอภัย

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงกนกพร เหมือนทรัพย์

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ ขำเส็ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงนิธิพร สังข์พยุง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงมนฑกานต์ แสงผดุง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงรัตนา สำเภาทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กหญิงวรรวิสา จรุ่มเครือ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายสราวุฒ เพ็งวัฒน์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายอำนาจ ชูแสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงฐิติวรรณ โชระเวก

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงนฤมล สมบูรณ์รัตน์

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงศิริกร ปองผดุง

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงศิรินภา สิงห์โต

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงสิรินดา แก้วเข้ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงสุพรรษา อนุสรณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายกษมา ปรางทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายฉัตรชัย อัศจรรย์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายณัฐกฤต จันทร์เกลียง

้

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายณัฐพงศ์ ฝาวิชัย

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายตะวัน เอียมน้อย

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายธนจันทร์ ชมภูจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายพงศกร ฝาวิชัย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายวโรชา มุขแสง

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงแก้วจงกล มุรินทร

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงมีนา ครุธแจ่ม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๒๓ เด็กหญิงประภาวรรณ
รักบุญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กชายภูธเนศ ทัพทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงนิชาดา สุขกัญญา

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงมนทิราลัย โพธิศรี

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายณภัทร บุญประเสริฐ

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กชายวรวุฒ ปนนาค

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายสันติภาพ จันทร์สว่าง

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๓๐
นางสาวพีรดา สุขเสริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ แก้วจรูญ

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายณัฐพล แซ่จึง

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงอลิสา พวงจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา วัดบ้านแก่ง  

นว ๓๕๖๐/๐๕๓๔
นายเจตนิพัทธ์ ชืนหะทัย

่

๑๒/๐๔/๒๔๙๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๓๕
นายวงษ์ พุทธรักษา

๐๔/๐๔/๒๕๐๑
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๓๖
นายสุชาติ ชูชืน

่

๐๔/๐๗/๒๕๐๑
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๓๗
นายสุบิน เพ็ชรแพ

๐๕/๐๕/๒๕๐๗
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๓๘
นายพงษ์ บุญสวาย

๐๕/๑๑/๒๕๐๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๓๙
นายสมเกียรติ สุตันศรี

๐๗/๐๓/๒๕๐๘
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๔๐
นายเพียร อ่อนไม้

๐๘/๐๙/๒๕๐๘
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๔๑
นายสุรชัย อินเดช

๐๙/๐๖/๒๕๐๙
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๔๒
นายสมพร เก่งสาริการณ์

๑๐/๐๖/๒๕๐๙
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๔๓
นายสายพิณ งามเปลียน

่

๐๓/๐๑/๒๕๑๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๔๔
นายนรวิชญ์ สิทธิกูล

๑๐/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๔๕
นายบุญเทียง

่

อินทโฉม ๑๑/ /๒๕๑๒ เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๔๖
นายอำนาจ ศิลามาศ

๑๒/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๔๗
นายสำรวย โพธิบุญ

์

๐๔/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๔๘
นายสุรชัย แช่มเหมือน

๐๕/๐๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๔๙
นายอำพร ใจศิริ

๐๘/๑๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๕๕๐
นายนรงค์ คงสมนึก

๑๐/๐๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๕๑
นายสมบัติ นิกรพล

๑๑/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๕๒
นายพัสกร ไทธนาพิทักษ์

๐๑/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๕๓
นายสิทธิชัย สุพัฒน์

๐๒/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๕๔
นายอาจหาญ กันนต์นิกูล

๐๔/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๕๕
นายเอกชัย เอียมประเสิรฐ

่

๐๗/๑๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๕๖
นายวิรัตน์ บูรณพันธ์

๑๑/๐๕/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๕๗
นายกำพล พรหมรายณ์

๑๒/๐๗/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๕๘
นายวรภาส ศรีโสภณ

๐๓/๐๗/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๕๙
นายบุญส่ง พิลึก

๐๗/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๖๐
นายสมชาย น้อยมหาพรม

๐๘/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๖๑
นายไพโรจน์ จันทร์สี

๑๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๖๒
นายกรภัทร์ ใจฟอง

๑๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๖๓
นายพัทณศักดิ

์

สอนจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๖๔
นายนันทชัย จูสกุล

๐๑/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๖๕
นายวสันต์ ปรางวิเศษ

๐๖/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๖๖
นายเก้า อนุยูร

๑๐/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๖๗
นายพายุ แก้วประเสริฐ

๑๒/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๖๘
นายกรภัทร ฤทธิมหัสต์

์

๐๑/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๖๙
นายศัตราวุธ ลิมกระแสร์

้

๐๓/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๗๐
นายอภิชาต ต่วนเทศ

๐๔/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๗๑
นายภูวดี ชูศรสาย

๐๗/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๗๒
นายสุขเกษม เพ็ชรยิม

้

๑๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๗๓
นายสมนึก แก้วมูล

๑๒/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๗๔
นายวัชรินทร์ วงษ์พลาดกลา

๐๙/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๗๕
นายบูรวิทย์ เพลียสุริวงค์

๐๔/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๗๖
นายนเรศ เข็มทอง

๐๔/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๗๗
นายชัยวัฒน์ อันชูฤทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๗๘
นายชัยยัณต์ ศรีแก้ว

๐๗/๐๔/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๗๙
นายรุ่งเรือง จำปาสัก

๐๖/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๘๐
นายสมภพ ใจงามดี

๐๘/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๘๑
นายสมคิด หลักสูงเนิน

๐๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๘๒
นายพิษณุ อาจผึง

่

๐๓/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๘๓
นายธนะชัย ระวิวรรณ

๐๓/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๘๔
นายอานนท์ กระจ่างจันทร์

๐๖/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๕๘๕
นายศุภฤกษ์ สิงห์คำ

๐๙/๐๗/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๘๖
นายอาทิตย์ คงบุตร

๐๑/๐๘/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๘๗
นายนิวัฒน์ ประจำการ

๐๗/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๘๘
นายพัชรินทร์ ว่องไว

๐๙/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๘๙
นายบุญสถิตย์ ทองคำ

๐๔/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๙๐
นายสราวุฒิ พวงปรีดา

๐๕/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๙๑
นายประเสริฐ วุฒไชยา

๐๕/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๙๒
นายเอกพจน์ ศรีบรรเทา

๐๘/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๙๓
นายไพฑูรย์ ชบูรณ์

๐๓/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๙๔
นายสุทธิชัย มาคะมาส

๐๔/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๙๕
นายศรายุทธ รอดพี

๑๐/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๙๖
นายสมภพ แผงสอน

๑๐/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๙๗
นายสุชาติ เม้นเขตกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๙๘
นายจักรพรรดิ คำแสน

๐๘/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๕๙๙
นายวิทวัส โคกสลุด

๐๘/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๐๐
นายวิฑูรย์ จันทร์อุดม

๑๐/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๐๑
นายสุพักตร์ เปยมสุข

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๐๒
นายนที ศรีม่วง

๑๑/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๐๓
นายกฤษฎา เพ็ชรมณี

๐๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๐๔
นายศราวุธ สุขวิญญา

๐๗/๑๒/๒๕๓๕

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๐๕
นายธนากร แจ้งทองไทย

๑๑/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๐๖
นายธีรภัทร ชำนาญหมอ

๑๒/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๐๗
นายอำนาจ ชำนิเขตการณ์

๐๓/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๐๘
นายธีรทัศน์ หมอนทอง

๐๙/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๐๙
นายวีระภาพ สอนเถือน

่

๑๐/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๑๐
นายอนันต์ ประชาชน

๑๑/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๑๑
นายจักรกฤษณ์ สารีสาย

๑๑/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๑๒
นายธเนศ ปานพรม

๑๒/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๑๓
นายพีระพงษ์ สว่างยิง

่

๑๒/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๑๔
นายภรต บุญพยอม

๐๑/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๑๕
นายนิพันธ์ โชติวรรณ

๐๒/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๑๖
นายชยางกูร พานพระ

๐๖/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๑๗
นายพระรศ กันศรี

๐๘/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๑๘
นายสหรัฐ เหล่าอู

๑๐/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๑๙
นายกฤษดา สุวรรณเพ็ชร

๑๒/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๖๒๐
นายกิจจาพจน์ บุญเกิด

๐๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๒๑
นายสหรัฐ กันหา

๐๓/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๒๒
นายณรงค์ชัย หล่อเริม

่

๐๔/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๒๓
นายธวัช ชำนาญนา

๐๙/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๒๔
นายเสาวลักษณ์ สินสมุทร

๐๔/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๒๕
นายสิทธิพงษ์ พึงกล่อม

่

๐๔/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๒๖
นายอำไพ รอดรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๒๗
นายจีรวุฒิ ปรางโห้

๐๗/๐๕/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๒๘
นายกฤษฎา การินทร์

๑๒/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๒๙
นายสิทธิพงษ์ จันทะ

๐๕/๐๗/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๓๐
นายศุภณัฐ บัวสอน

๐๖/๐๘/๒๕๔๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๓๑
นายยงยุทธ นาคพิน

๐๘/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๓๒
นายสุระชัย เล็กคล้อย

๐๔/๐๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๓๓
นายธวัชชัย อินสนิท

๐๓/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๓๔
นางสาวม่วยรัง

้

บุญสิทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๐๒
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๓๕
นางสาวจุลี พัทธสีมา

๐๑/๐๕/๒๕๐๘
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๓๖
นางสาวสายทอง พรมศักดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๐๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๓๗
นางมาลัย บุญจิตร

๐๑/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๓๘
นางสาวสริตา ทิสุก

๐๑/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๓๙
นางสาวจิรภา ลมูลน้อย

๐๑/๐๑/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๔๐
นางสาวสุธาสินี แสงศรี

๐๑/๐๕/๒๕๒๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๔๑
นางสาวสายลม สูงตรง

๐๑/๑๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๔๒
นางสาวกฤติกา เหลาแตว

๐๑/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๔๓
นางสาวประภาพร จิตรชนะ

๐๑/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๔๔
นางสาวสุภิชชา แก้วลา

๐๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๔๕
นางสาวจิรพรรณ ฉิมพันธุ์

๐๑/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๔๖
นางสาวเบญจพร โภคา

๐๑/๑๐/๒๕๓๐
เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๔๗
นางสาวกัญญษวีร์ บินทวิหก

๐๑/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๔๘
นางสาวสุภาพร บรรพตธรรม

๐๑/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๔๙
นางสาวณัฐธิดา ตรีรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๕๐
นางสาวอลิศรา เทเพ็ญ

๐๑/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๕๑
นางสาวณัฐติพร ทองคำ

๐๑/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๕๒
นางสาวเนตรสภา ขุนบุญ

๐๑/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๕๓
นางสาวพนิดา แก้วคง

๐๑/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางนครสวรรค์ พรหมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงกรองทอง แย้มสังข์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๑๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงจิระนันท์ ขะจิตร์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงธิติญา มาลาเสติ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงสุชาดา บุญตัง

้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงโยษิตา มันเกษม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กชายชนะชัย เลียงผา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงวันวิสา ปยะภาณี

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กชายอนันท์ จันทร์ธรรม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายปฏิภาณ อยู่สุภาพ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายเอกราช ชาติรัก

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายกิตติพงษ์ กระแสแสง

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงอันธิกา โพธิทอง

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงนภกมล ไชยศิริ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายฉัตรชัย นารีบุตร

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายรุ่งโรจน์ แซ่เฮ้ง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายวรวิทย์ สุขเกษม

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจริญท้าว
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงนิรุชา คำชมภู

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงเพชรลดา คล้ายจุ้ย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายสุชาติ เดชทอง

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายอิทธิเทพ จันทภูมิ

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายกฤษฏา ใยคง

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชังเจริญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายรัชชานนท์ เพ็ชรพล

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายธนิสร นัยขิต

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายธนภัสสร์ ศุภฉลาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายภูมิพิทักษ์ ซ่อนกลิน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พนมเวช

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายณัฐวัฒิ จิตรักญาติ

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายพงศกร นิลวัฒน์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงณัฐชา ผาคำ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายกรกฤต ฤทธิมหันต์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงอธิษฐาน ประชุณหะ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายพัฒนไชย สาระคุณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงรัตติกาล บุตรเจริญ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กหญิงนุชติยา อินยงค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงวรรณศา พุ่มไม้หอม

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงสาวิตรี พูลเพิม

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงรุ่งนภา กลินดอกแก้ว

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๙๓ เด็กชายเกตุเสพย์สวัสดิ

์

กลินเจริญ

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายอนุชิต พันธ์เทียง

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงปาณิศา ตุ้นแดง

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายฐนพล สุคนธสาร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายพัฒนชัย พรหมประสิทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงวาสนา หอมละออ

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงชุติณันต์ หาญวัฒนพงษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายพัดยศ แย้มสังข์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายธีรนันท์ หุ่นโพธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงนริศรา ทัดสอน

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงจุฑาภัทร์ ชาลีกร

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายณัฐพล พิมพา

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายพงศกร เผ่าพันธ์ุ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายภานุ ดวงคุณ

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายศัตรา เก่งธัญกิจ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายสายฟา รูปทรง

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงชลธิชา เพ็งจิตร

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายสุกิจ พูลเขต

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายพรชัย ศรีนางใย

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงจันทร์ธิมา หงษ์ทอง

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงอารียา เค้าโนนคร้อ

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายต้นตระการ สุขคลี

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายสุเมธ เพชรทิม

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายณัฐดนัย โสระฎา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงอภัสราพร กลำทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายประสิทธิ

์

ศรีประสิทธิพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายนนธวัช งิวเมน

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงสกุลกาญณ์ ชุมพล

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงเกศรา ทองแบน

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงนภาพร แก้วเขียว

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กชายวุฒิชัย อินทรโมฬ

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายธันวา จันทร์ดาห์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายพิษณุรักษ์ มานิตย์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงทับตะวัน ทับทิม

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงศิริรัตน์ รัศมี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงนำเพชร ฟกจัตุรัส

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงวัชรี หงษ์ทอง

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายอนุชา งามสง่า

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายทศพล มาระสา

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กหญิงสิริวิมล ใจบุญลือ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายพิสิฐ พ่วงแสง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ หนูอ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายสันติสุข แจ้งดี

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงวรัญญา ขุนแท้

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงสะโรชา อินทร์จัน

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงจิรัฐติกุล พัฒนสิทธินนท์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงมนัสวี สาระกูล

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)

วัดโพธาราม  

นว ๓๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายชาคริต ศรีสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายณพรัตย์ มะเริงสิทธิ

์

๓/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายธนพนธ์ ชูชิต

๑๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายยศวัฒน์ ศิลารัตน์

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายอดิเทพ ท้วมนิม

่

๑/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายออมสิน แสงจันทร์

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงกนกทิพย์ เหล่าอินทร์

๔/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงกนกนิภา วิสพัก

๑๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๔๘ เด็กหญิงกมลกาญจน์ ปญญากาวิน
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงกวินธิดา พลอยงาม ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงกัลย์ญากร ฉวีจันทร์

๒๑/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงนัฐลดา เผือกกล่อม

๑/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงเบญจพร เผ่าสุข

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงปาริชาติ คล้ายโต

๑๙/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงปาริชาติ พรมเมือง ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงเพชรลดา สิงห์หาญ

๒๔/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงวิไลรัตน์ สัมพัดทอง ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงศศิมา อินทร์มณี

๒๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงสุนิสา หวังดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงสุพรรษา หวังดี

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ทองแย้ม ๖/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงอภิสรา คนเล็ก

๑๙/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๖๒
นายจักรณรงค์ ทองอินทร์

๑๓/๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงธีรดา สูงสันเขต

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงพีรดา พุ่มพฤกษ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงมินตรา กลัดเพ็ชร

๑๕/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงรัชญา อยู่โสภิชา

๑๑/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงรัตนา สุขตะคุ

๒๓/๓/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงวณิชชา มงคลยศ

๒๓/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายณัฐนันท์ เพ็งอิม

่

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายบริพัตร ภู่สิงห์

๒๗/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายพีระพงษ์ ปนตา ๑/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายรัตติศักดิ

์

นุ่มมีศรี
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายวิศวะ โกสินทร์

๑๘/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงกัลยรัตน์ กลจันทา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงวีรวรรณ ขวาชัยวี

๒๗/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายศุภกิจ กลินมาก

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ ชาสุรินทร์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๗๘
นายสุรัตน์ คงหุ่น

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๗๙
นางสาวรุ่งรัศมี กมลมาลย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงลลิลิล ผลเกตุ

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๘๑
นางสาววราพร ศิริมาก

๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๘๒
นางสาวศิริกาณดา แซ่โก

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายพงศกร พันกลาง ๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม วัดราษฎร์เจริญ  

นว ๓๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายธรรมรงค์ เสือเจริญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงนันทิชา เกตุเรือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระงาม
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายเฉลิมพร แสวัง

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายธีรภัทร กันเจียก

๐๒/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายสิทธิเดช หมอแจ่ม

๑๗/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายอภิชาติ หมอแจ่ม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายอาทิตย์ มณีอินทร์

๒๐/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงณัฎฐริณีย์ วิหกรัตน์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงเฟองฟา เรืองแพ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงราตรี วรลักษณ์สิทธิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายไชยพฤกษ์ อำหอม

๒๔/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์ขำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายอรรถพล มิงตระกูล

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ ส้มมีศรี

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงนิศิตา โภคะ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงบัวชมพู บุญพันธ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงนำฟา ส้มมีศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต
 

นว ๓๕๖๐/๐๘๐๑
นางสาวธีมาพร แนไพร

๑๑/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายธีรดิษฐ์ ปานกรด

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายพีรพันธ์ อิมทรัพย์

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงใผผิง รอดเจริญ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๐๕
นายชัยมงคล ดีเสน

๑๐/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๐๖
นายภากร เกิดสว่าง

๒๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงขวัญจิรา คงสืบชาติ

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงสุวิมล บุญศรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายนพดล เมืองเปลียน

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายอนุวัติ พรมคล้าย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กชายสุทธิพร ขำเหมือน

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายเสฏฐวุฒิ สมบุญโภชน์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงจีรนันท์ อินสุข

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงนลินนิภา นิลใจพงษ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงรวีนิภา เรือนเย็น

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายปยะ ทางตรง

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายพิชชา บรรลือ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายวีรภัทธิ

์

จันทร์ทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงศิริวรรณ แสงบัวแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงทัศนา แสงพ่วง

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงพิรานันท์ พวงจันทร์

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงรัตนวดี อนุชิต

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงนิตย์รดี อินเลียง

้

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กชายพิสุทธิ

์

ไทยสำราญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กชายธนชัย บำรุงชาติ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กชายชยานนต์ รักแก้ว

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ
วัดท่าพระเจริญพรต

 

นว ๓๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แสงเกียรติยุทธ

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กชายชิษณุพงศ์ องควิวิธสุวร

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายณัฐอมร จันโทศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๘๓๐ เด็กหญิงกาญจนาณัฐ วงศ์แก้วโพธิทอง

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๓๑ เด็กหญิงเกจกัญญณัฐ
โกศล

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงจรัสประภา แช่มเอียม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงจิตตรีญา จาดสอน

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงนรินทร์พร สุนทร

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงนุชนาถฏ์ จรรยา

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายพงศภัค เกตุเดชา

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายวชิระ ทาจวง

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายสุริยะกิจ อินอิม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายอริธัช แย้มกระจ่าง

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงรีลาวดี โคกโต

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงศุภรัตติยา ธนจิตรวิไลย

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงสิริกร จตุรภัทร์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ มากคุณ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงสุพรรษา ดุรงค์ฤทธิกุล

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงสุวินันท์ แสงพ่วง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายกรกฏ กล้ากสิกิจ

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายกิตติธัช รัตนธำรงพรรณ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายทชพัฒน์ กังธาราทิพย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายปรเมศ จำปาทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงกานต์พิชชา รังษิมาศ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงเกวรินทร์พร นาคอ่อน

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงฉญาพัทธ์ สุขแสงดาว

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทารมนต์

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงธัญรดา

วัฒนะไพโรจน์พงษ์ ๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงธัญวรัตม์ สุขเกษม

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กชายพงศ์พล ชาญวิทยา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กชายพีรวิชญ์ ยศสมบัติ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายสันติภาพ บุญส่ง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กชายไอศูรย์ อังประภาพรชัย

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงภูไท โภควิริยะ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงมลิวรรณ ดีพิจารย์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงวริญระภัทร์ แช่มเอียม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงสุกัญญา สุวรรณบาง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงสุชาวดี ภู่ระหงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงสุวนันท์ รุ่งแสง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กชายคณัสนันท์ พูลจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงญาณิศา สุราฤทธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงณัฎฐิกา โมงการ

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงนุชจรีย์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงเบญจมาศ มโนลี

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงปุณณภา

ซอยประเสริฐนภา ๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงศศินภา สิงห์เถือน

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงสุนัฏฐา สังข์ทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายณัฐทฤกษ์ หาทรัพย์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายธนบดี ทองเดช

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายเกศินี หมอนชูเกตุ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงชนิตา กะมุทา

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงนิภาพร ดวงปาน

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงพรไพลิน อุปการ์

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงพลอยนารี วัฒนดีเลิศ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายสิทธิพร พรมเพียร

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงแพรพรรณ เอียมฉำ

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงแพรวไพลิน แจ่มฟา

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงวิภา แก้วขาว

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงศลิษา ทับพรหม

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายจิรกิตติ

์

สุวรรณวิสิทธิ

์

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายปยพัทธ์ อุกฤษ

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายพงศธร เดชพงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วโต

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สังข์ทอง

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงนรัญญณัฏฐ์ พิมมล

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงปยะวรรณ นุ่มสกุล

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายรัฐภูมิ โปทา

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายสุวพิชญ์ โตตะเภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงรัตนากร ทองดีเล็ก

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงสุกัญญาพร อินทรศักดิ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กชายกิตติคุณ ปญญาไหว

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เพ็ชรากุล
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงกชพร เตชะดิษฐ์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้ววิชิต

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงจุฑามาศ อินทร์ช้อย

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงชนิฎาภา ยมจันทร์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พุ่มเกิด

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงณภเกศ ปานกรด

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงเณศรา สุนทรบุตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงนัฎภรณ์ บานเพียร

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงนัฐฌา จีรังกูล

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายภูรินทร์ ตันสิน

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงปริศณา กิงสายหยุด

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงวนัชกร จงเจริญ

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงเข็มอัปสร สุทธิวรวิทย์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงซันญ่า เฮนทิช

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงนฤภร สีวิลัย

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายพรพงศ สุขสำราญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงกฤตยา เณรบางแก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงชนกนันท์ กล้ากสิการ

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงพรรณิตา ประทุมมาส

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายวรยุทธ์ เรืองศรีไพร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายวราพล พุ่มวิจิตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายเศรษฐพงษ์ นนยะโส

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายอคิน ชาเนตร

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ สนธิ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงเพ็ญพัชร พสิษฐ์ฐิติพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงวัชริน อินภู่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงศศิวิมล จันทร์อ้วน

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงสุดธิพร วงศ์แก้วโพธิทอง

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงสุทัศณี อุ่นตาดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงอรุณกมล ดิษฐเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายจิรภัทร สุวรรณวิสิทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายชัชวาล ชาวเหนือ

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายธนพนธ์ คงกลิน

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงคริสต์มาส พัว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงประภาพร นิมนวล

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายภูริช สิงห์คำ

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงเมริษา ฉัวสาครวิไล

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงวิกานดา ปนบาง

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงวิภาวนี ลาเจริญ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงสุชัญญา พูลเกลียง

้

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายชลาดล สุระภีย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ โพธิโต

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงกันธิชา ธินมารมย์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงโชติกา หลิมธนชัย

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงณัฐนิชา ธิติทรัพย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงนิษฐเนตร์ อินทสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กชายสรศักดิ

์

เสียวกสิกรณ์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงวิราวรรณ พรมคล้าย

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงสุพรรษา ทองไทย

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงสุภัสสร ศรีทองทรัพย์

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายปรัชญา ใจตรง

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงกลมฉัตร สมแตง

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันถาวร

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงณิชากร ตู๋ปาน

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงปยดา ธิโนชัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายศิวดล จันทร์เม้า

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายอิศรวุฒิ บุตรแสง

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงอรชร เนตตะสูต

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายกิตติพงศ์ เดชดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กชายเจตนดิลก อัสุโชติ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กชายณัฐวุฒิ เขม้นกสิกรรม

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กชายทรรศน์ สีแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงชฎาภัทร์ ร่มโพธิทอง

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๖๒ เด็กหญิงทิพย์ลดาวรรณ์
ใจยะวงษ์แก้ว

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงธนวทิพย์ สอนที

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กหญิงธนิดา ขำบ้านหลวง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงนิธิวดี นาคดี

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายพันธนะ เพชรสัมฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายศราวุธ เรืองสังข์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงพิชญ์ภา บริบูรณ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงรัฐกาญจน์ ทองเกษม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงศศิมา สอนเข็ม

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงนันท์นภัส กองแม่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงลลิตา โพธิศรี

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๗๓
นางจันทร์เพ็ญ ช่างเภา

๑๑/๐๑/๒๕๐๖

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๗๔
นางทัศนีย์ ยมนา

๒๔/๐๗/๒๕๐๙

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๗๕
นายสัญชัย พวงมาลี

๑๙/๐๓/๒๕๐๒

โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๗๖
นางสุนทร กงสอน

๐๗/๐๒/๒๕๒๐
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ วัดคีรีวงศ์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงประภาพร แดนดง

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร
วัดบริรักษ์ประชาสาร

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงพรกนก ชนะ

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ ทองแหยม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายตรีภพ ศรีสุวรรณ

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายวัชระ ทนงศ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงทิพวรรณ ศรีทอง

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงปวีณา ไพบูลย์

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงปณชญา เสริมกลิน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงเพชรลดา โพธิแตง

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงสุภีรญา กันทะสอน

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพระบางวิทยา หนองกระโดน  

นว ๓๕๖๐/๐๙๘๗
แม่ชีวรกร รอดพินิจ

๑๔/๗/๒๕๒๐
โรงเรียนบ้านห้วยรัว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์)

้

วัดกัลยารัตน์  

นว ๓๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงชลธิชา สร้อยสน

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงศิริกัญญา บุญวัฒน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายธนภัทร อนุศาสนนันท์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงกิตติมา ลัดดี

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายปรมัตถ์ ชมวนา

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงชนากานต์ เชียงพฤกษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงภูษิตา ดุลย์มา

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงชลิตา พับพุ

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ อ่วมสิน

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงสุภาภรณ์ เอมสวรรค์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายยศกร ลัดดี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายธนพนธ์ อินเพ็ชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงอรุณกมล อินทนู

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กชายวีรภัทร มาลัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กชายอารยะ มีเดช

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายพงศกร ไกรสังข์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายจักรกฤษ แสงสุรีย์

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๒๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายโอลิเวอร์ พาคิน วิคารี

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงตุลาภรณ์ พิมพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดหิรัญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายศรายุทธ เทียงธรรม

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงกชพร ชาติกุล

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายมนตรี บางโม

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายธนกร แสงคำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงจณิตตา เสือเล็ก

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายธีรภัทร บุญฟุง

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายปวริศ แดงมาก

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๑๕
นางดวงจันทร์ แบบประเสริฐ

๘/๑๒/๒๕๑๑
โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๑๖
นางสาวรุ้งระวี วงษพิทักษ์ชัย

๑๑/๔/๒๕๑๑
โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๑๗
นางสุพรรณี วิรุณบุตร ๒๐/๙/๒๕๐๔ โรงเรียนปวีณาวิทยา วัดเก้าเลียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายพีรณัฐ เอียมวรรณ

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ วัดเขาดินเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงธนิดา หมู่อำพันธ์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์)
วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เกตุแก้ว

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงศศิวิมล สัญจร

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงอริสา สินพูล

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ วัดหัวดงเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๒๓
นางสาวธัญญา รัตนเสน

๒๔/๐๘/๒๕๓๓

วัดท่าจันทร์วิปสสนา ท่าจันทร์วิปสสนา  

นว ๓๕๖๐/๑๐๒๔
นายอุเทน ชูสกุล

๐๒/๐๕/๒๕๒๕

วัดท่าจันทร์วิปสสนา ท่าจันทร์วิปสสนา  

นว ๓๕๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายสุเมธ เกตุมีฤทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายธงชัย พุ่มบัว

๑๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงผกามาส จันทร์นิล

๒๔/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงภัทราวดี จันทร์แจ้ง

๒๐/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทองโคตร

๐๑/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงฐิติพร มณีชัย

๒๗/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงอรวรรณ คงเพชรศักดิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายภูวนาท กุลวิชา

๒๗/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๓๓
เด็กชายภูวเดช สงทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๓๔
เด็กชายณัฐวุฒิ นิมมานรดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๓๕
เด็กหญิงวันสุ อิมเอียม

่ ่

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงรสิตา มิงคำ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๓๗
เด็กหญิงภาวินี เปรียวเขียว

้

๐๙/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายสมภพ ศรจีน

๐๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายสิทธิพล แจ้งอิม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายอนุชิต พูลเพิม

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงสุมิตรา เสือนา

๒๒/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงกัณฐิกา ประทุมมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงสุพรรศา โพธิบาย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงสุทธิดา เม่นมัน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายประทีป พิมพ์อ่อน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายจีรภัทร พูลสมบัติ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายธิติพงศ์ หอมหวล

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายนพรัตน์ เข็มเพ็ชร

๑๘/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)

วัดเกยไชยเหนือ  

นว ๓๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายธวัชชัย แช่มช้อย

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กชายวิโรจน์ เกล็ดจีน

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กชายทัตพร บุญผล

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงศิริโสภา ผิวพรม

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายปฐวี วิชัยวงค์

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายอภิชาติ พุ่มชะเอม

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายธฤต เรืองศาล

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายวุฒิชัย วรรณพงษ์

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ แซ่ลอ

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายอนันต์ศักดิ

์

ฤทธิบำรุง

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายวงศกร เลิศชัย

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายณัฐพล ฤทธิบำรุง

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ วัดคลองเกษมกลาง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายเจตนิพัทธ์ กรรมสิทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายตรัยคุณ แสงทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายปฐมพงศ์ มนุษย์สมบัติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงอรพรรณ แตงเทศทอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงดารารัตน์ แสงไชย

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายงาทอง ปนดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๖๗
เด็กชายภัคคภูมิ วงษ์สมบูรณ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กชายวีรวัฒน์ ทองหล่อ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ สังข์ทอง

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กหญิงศิริทิพย์ ศาตะมาน

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงบุพผา บริบาล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กหญิงมาลี บริบาล

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายอนุชา ฟกเถือน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงวรรณิดา พันธุ์รู้ดี

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงรุ่งอรุณ วุฒิฑา

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายธนาธิป ผดุงกิจ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

นว ๓๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายธนวิชญ์ ศรีพันธ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กชายพิตติกร ศรีอินกิจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายรพีภัทร แหวนสุข

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายวิทวัส มีทรงธรรม

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงขุย วัดดงขุย  

นว ๓๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กหญิงณัฐธิตา เดชงาม

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงพรนิภา คล้อยสมัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กชายเจษฎากร เปรมศรี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ คล้ายแจ้ง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายณัฐเดช ศรีสุธรรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายณัฐชนน ทรัพย์กระจ่าง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ แสงมณี

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายนพมนัส อำรุงแคว้น

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายนพมล อำรุงแคว้น

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายพิชิตพงษ์ ปนบาง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายลัทธพล รุ่งสง่า

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายวรวุฒิ ปญญา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายสรศักดิ

์

ภู่พูล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายสิทธิกรณ์ รอดโย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายสุธิพงษ์ หล่ายสกุล

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายสุรเดช เกินสิน

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายอนุรักษ์ ฉำแสง

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายเอกภพ เฟองฟุง

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงจิรวัล บุญมาก

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงณิชากานต์ อินทร์จันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงทัศวรรณ บุรีรัตน์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงธัญมน ทองแกมแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงปฐมาวดี เทียมผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงฟาใส โพธิเนียม

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงภัคจิรา ปติสิทธิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงสุชาดา แกล้วคชสาร

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงอัจฉรา ปานขำ

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายไกรวิชญ์ คำแล่น

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ยุ่นชัยภูมิ

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายชลชาติ แก้วนิม

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๑๑
เด็กชายโชคชัย สีนำเงิน

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๑๒
เด็กชายณัฐพงศ์ บานเพียน

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๑๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองเนียม

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๑๔
เด็กชายนพพร ใจอารี

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๑๕
เด็กชายนวพรรษ อินทชัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๑๖
เด็กชายนัทธพงศ์ กองประยุทธ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๑๗
เด็กชายปยเชษฐ์ อิมโพธิ

่ ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๑๘
เด็กชายภูธเนศ รังศรี

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๑๙
เด็กชายสรพงค์ ภู่พูล

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายสรชัช ทองบุญ

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๒๑
เด็กชายสหรักษ์ จันทร์นุ่ม

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๒๒
เด็กชายอนุเทพ ภู่แก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๒๓
เด็กชายอนุรักษ์ บุญเกิด

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๒๔
เด็กหญิงกชพร เรืองทรัพย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๒๕
เด็กหญิงกัญญรัตน์ บุญทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๒๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร คล้ายแจ้ง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงณัฐชยา ห้องกุหลาบ

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงนัฐภรณ์ มนเทียน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๒๙
เด็กหญิงปยธิดา ปนเพ็ง

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงพรทิพา ทองประเสริฐ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๓๑
เด็กหญิงเพชรลดา นิมพันธ์

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๓๒
เด็กหญิงวราภรณ์ สมบุญ

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๓๓
เด็กหญิงสุธาสินี เผือกวัด

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๓๔
เด็กหญิงสุมิตตรา ชืนเจริญ

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๓๕
เด็กหญิงอทิตยา จันกลัน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๓๖
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ขวัญเจ้า

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๓๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ พวงทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๓๘
เด็กชายณัฐพงศ์ โกพัตรา

๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๓๙
เด็กชายปญญา สวัสดินที

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายพงศธร ปานนาค

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๔๑
เด็กชายอนุชา ขำเสม

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๔๒
เด็กหญิงมุทิตา รัศมี

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๔๓
เด็กชายจีรพันธ์ พิมปาน

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๔๔
เด็กชายชัยธวัช นาดำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๑๔๕
เด็กชายบุญยกร หว่านผล

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๔๖
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ผลสุด

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๔๗
เด็กหญิงนรีกานต์ คำพลอย

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๔๘
เด็กหญิงเบญจมาศ มาคงกุล

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๔๙
เด็กหญิงปยะวรรณ บูรพาชีพ

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงศิริพร พิมพ์แก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๕๑
เด็กชายนฤเบศร์ เทือกดอกไม้

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๕๒
เด็กชายชลชาติ จันทร์กลิน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับกฤชพัฒนา วัดทับกฤชใต้  

นว ๓๕๖๐/๑๑๕๓
เด็กหญิงแก้วตา สมบุญ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองโก วัดหนองโก  

นว ๓๕๖๐/๑๑๕๔
เด็กหญิงกฤษณา นักสัตย์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๕๕
เด็กหญิงพัชชาภา แววสีงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๕๖
เด็กชายปณิกร ทิจันทร์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๕๗
เด็กชายทักษ์ดนัย อ้วนอินทร์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๕๘
เด็กชายณัฐพงศ์ อินทร์เอม

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงปารณีย์ ไพรเย็น

๑๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงสุภาวินี พูลเรือง

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๖๑
เด็กหญิงณัฐธิดา ธนัญชัย

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๖๒
เด็กหญิงปาณิตา มังวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๖๓
เด็กชายภัทรพงษ์ มงคลไซ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๖๔
เด็กหญิงณัฎฐณิชา ศรีโมรา

๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๖๕
เด็กชายวัชรกรณ์ จันทะเสน

๒๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๖๖
เด็กหญิงณัชชา พานทอง

๑๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลินอุปถัมภ์)

่

วัดแคทราย  

นว ๓๕๖๐/๑๑๖๗
นายชาญชล ร่มกาหลง

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนตากฟาวิชาประสิทธิ

์

วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๖๘
เด็กชายพีรพล สร้อยมณี

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงวันวิสา พึงกลัด

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงสุชานาฏ กันยาสาย

๒๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเทวฤทธิพันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)

์

วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๗๑ เด็กหญิงมนต์ทกาญจน์
สุภาสถาน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๗๒
เด็กหญิงอาทิตยา วินิจสรณ์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๗๓
เด็กหญิงเรือนขวัญ ชูจันทร์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๗๔
เด็กชายสากล โพธิศรี

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๗๕
เด็กชายวณัฐพงศ์ พนมสวย

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนรังสรรค์วิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๗๖
นางสาวภคพร บุญแพทย์ ๙/๙/๒๕๔๕ โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๗๗
เด็กหญิงรินรดา เทียนทอง

๑๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๗๘
เด็กหญิงฌนานันท์ มณีบุญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๗๙
เด็กหญิงกมลวรรณ บัวงาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ฟกเถา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๘๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ นวเดชานันท์

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลตากฟา วัดตากฟา  

นว ๓๕๖๐/๑๑๘๒
เด็กหญิงศวิตา จันทะศิลา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๘๓
เด็กหญิงรัชฎา สายสุข

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๘๔
เด็กชายณัฐพล ญาณะทัย

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๘๕
เด็กชายธวัชชัย จันทจร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๘๖
เด็กชายสิรภพ ถนอมจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๘๗
เด็กหญิงสโรชา เหลือสาคร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๘๘
เด็กหญิงณัฏฐนิชา มาสม

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไตรคีรี วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๘๙
เด็กชายประกร ประจง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายชวัลวิทย์ เถือนรอด

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๙๑
เด็กชายกฤษฏิณภัส

์

มีมุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๙๒
เด็กหญิงพุทธรักษา สุ่มทรัพย์

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๙๓
เด็กหญิงนัชชา ผ่อนตาม

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๙๔
เด็กหญิงวริศรา แก้วสมบัติ

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๙๕
เด็กหญิงพิชญธิดา เพชรพิทักษ์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุนกยูง วัดไตรคีรีวราราม  

นว ๓๕๖๐/๑๑๙๖
เด็กชายพัขรพล เจริญผล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๖๐/๑๑๙๗
เด็กหญิงปยะธิดา มีศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดประชาสรรค์ วัดประชาสรรค์  

นว ๓๕๖๐/๑๑๙๘
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ มรดก

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำเจริญ วัดลำเจริญ  

นว ๓๕๖๐/๑๑๙๙
เด็กชายครรชิต สุดนอก

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงพิมพ์นารา จำปาเทศ

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสุขสันต์ วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายอดิเทพ ยศสมบัติ

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายทรงวุฒิ ทับทิมศรี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงบัณฑิตา เอียมทวี

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กชายจิรายุ เกิดวันเอียม

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายวัชรินทร์ เชือนุ่น

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงสายธาร บุญช่วย

๐๘/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๐๗
นายวิรภัทร จันปุย

๐๕/๐๗/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๐๘
นายเดโชชัย สุขสอาด

๒๗/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๐๙
นายภัทรกันต์ กลินนารายณ์

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๓
โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์

วัดสุขสันต์สามัคคี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายอนุสรณ์ ชาวบางมอญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๒๑๑
เด็กหญิงปนัดดา ปุนวามะระ

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๒๑๒
เด็กหญิงสุพรรษา เหลือน้อย

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๒๑๓
เด็กหญิงบุษบา สุขสวัสดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพังพวย วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๒๑๔
เด็กหญิงพรทิพย์ ปนเพชร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๒๑๕
เด็กชายวรพล นิลพัด

๑๐/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กชายปยะพล แสงโขติ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กชายญาณวรุฒน์ งามพิทักษ์กุล

๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๑๘
เด็กหญิงนัยดา กลินหอม

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๑๙
เด็กหญิงสุพรรษา หุสะ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงอารียา เทศนา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๒๑
เด็กชายชานนท์ รอดนุช

๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๒๒
เด็กชายวรชิต พุฒจรูญ

๒๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๒๓
เด็กชายสราวุธ โพธิพรหมศรี

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงนฤมล วัฒนา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๒๕
เด็กหญิงอารียา พิชัยยันต์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๒๖
เด็กหญิงมลฑิตา เพ็ชร์ฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๒๗
เด็กหญิงโยษิตา ศรีโยหะ

๒๗/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๒๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นามบัณฑิต

๑๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล)
วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๒๙
เด็กหญิงชนัญธิดา พันธ์ชัย

๒๖/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์)

วัดหนองจิกรี  

นว ๓๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงธัญญานุช พูลเจริญ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๓๑
เด็กชายรัตตัญู ชำนาญหมอ

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๓๒
เด็กชายเจษฎา เจริญวิทย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๓๓
เด็กหญิงปวรา มันพรม

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๓๔
เด็กชายพีรโชติ น้อยวิมล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๓๕
เด็กหญิงหทัยชนก พ่วงคล้าย

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา บัวผัน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๓๗
เด็กหญิงจารุวรรณ อ่อนริด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๓๘
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อัญชิษฐานนต์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๓๙
เด็กหญิงรัตติกาล ทองหยด

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงณัฐชา แท่นพิทักษ์

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๔๑
เด็กหญิงจิราภรณ์ เจริญวชิรศักดิ

์

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๔๒
เด็กหญิงธมลวรรณ์ มุยน้อย

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๔๓
เด็กชายอิสระ รนกระโทก

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๔๔
เด็กหญิงกัลยา บุญพงษ์

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๔๕
เด็กชายชิษณุพงศ์ หุนนารา

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๔๖
เด็กชายวรทัต คำพิลา

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๔๗
เด็กหญิงปภาอร อริยธนพล

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๔๘
เด็กชายรัฐภูมิ มานะการ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๔๙
เด็กชายทยากร จันทร์นวล

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ยุวนะวณิช

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๕๑
เด็กชายปณณธร คันทะทรัพย์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๕๒
เด็กหญิงกัญญพัชร สังข์หรณ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๕๓
เด็กหญิงธันยาพร ปนสะอาด

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๕๔
เด็กชายณภัทร ยศสมบัติ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๕๕
เด็กชายกันตพงศ์ เขียวรอด

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๕๖
เด็กหญิงอรุณรัตน์ ทัพเจริญ

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๕๗
เด็กหญิงสุจิตรา ถมยา

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงชลิดา วงษ์ทานมัย

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๕๙
เด็กหญิงชนัฏฌา มากเงิน

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายภาณพ วรรณชาลี

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๖๑
เด็กชายพชรพล ปรปกษ์เปนจุณ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๖๒
เด็กชายกรภัทร์ เทศโป

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๖๓
เด็กชายปฏิรูป เบญจมาภา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๖๔
เด็กหญิงภรัณญา ประสงค์ผล

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงศุภลักษณ์ สุทธิประภา

์

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๖๖
เด็กหญิงสุริวิภา เทียนงาม

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๖๗
เด็กหญิงฐิดาภา ขวัญดำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๖๘
เด็กหญิงนีรชา เรืองพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๖๙
เด็กชายภูษิต มีแจ้ง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงสุธาสินี จาดสกุล

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๗๑
เด็กชายธีรภัทร ถานะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๗๒
เด็กหญิงพิชามญชุ์ เทศยา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๗๓
เด็กหญิงกรธิดา นกสวน

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๗๔
เด็กหญิงณัฐนิชา พิมพ์เพ็ช

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๗๕
เด็กหญิงกนกอร ทองหล่อ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๗๖
เด็กหญิงสาริศา เสวกโอสถ

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๗๗
เด็กหญิงปญชาน์ จาบทอง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๗๘
เด็กชายวิชชากร เนียมสวน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๗๙
เด็กหญิงปวีณ์รัชต์ คลอวุฒินันท์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กชายพชร อุ่นเรือน

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๘๑
เด็กหญิงณัฎฐณิชา จันทร์แสง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๘๒
เด็กชายพชรพล โตไตย์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงยศรินทร์ บุญทับ

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๘๔
เด็กหญิงพรไพลิน นาประดิษฐ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๒๘๕
เด็กหญิงพันธิชา บำรุงศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๘๖
เด็กหญิงสุนิศา ฉำแสง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๘๗
เด็กหญิงกฤตพร อาพาเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๘๘
เด็กหญิงวรพัชญาณี สุขผล

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๘๙
เด็กหญิงกนกวรรณ บรรเลงกลอง

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กหญิงโชติกา ตาฬวัฒน์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๙๑
เด็กหญิงบุญญาพร ฝายจันทร์

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๙๒
เด็กหญิงนันทิกานต์ เฉลิมสิงห์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๙๓
เด็กหญิงกาญนภา โสภณศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๙๔
เด็กชายกองทัพ บุญเผือก

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กชายณัฐวุฒิ กลินนวล

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๙๖
เด็กชายบัณณวิชญ์ รวบรวม

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๙๗
เด็กหญิงณัฏฐธิดา พึงศรี

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๙๘
เด็กชายภาคิน มณีรัตน์

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๒๙๙
เด็กชายณัฐนนท์ ทัพพรม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ พันธุ์ดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงอาภาภัทร รักษาทรัพย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กชายนนทวัฒน์ มงคล

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงชุติมา จันทร์ทบ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงวรรณพร ฤทธิชัยดำรงกุล

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กชายทักษพงษ์

หาญวรชัยกิจการ ๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงเหมียวหลิน

่

บัวศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กชายดนุวศิน เผือกหอม

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กชายอัครพงษ์ หงษ์ทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงเมธินี สายบัว

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงสุชาดา เพ็ชรยิม

้

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๑๑
เด็กชายนิรุทร์ จอมอุ่น

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๑๒
เด็กชายพงศกร บุญมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๑๓
เด็กชายณัฐดนัย เพ็ชร์วารี

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๑๔
เด็กหญิงลักษณา แสงจันทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงธิชาดา ดาบจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๑๖
เด็กหญิงชนาภา พินสอน

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๑๗
เด็กหญิงพรรษา คุ้มเดช

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๑๘
เด็กชายจิระพัฒน์ ดินแดง

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๑๙
เด็กชายปุรินทร์ ค้นหา

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กชายจิรพงศ์ ขำคำ

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๒๑
เด็กชายณัฐพล พันธ์ทรัพย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๒๒
เด็กหญิงธนวรรณ ลาภทรงสุข

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงเมธปยา ทับทิมทอง

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๒๔
เด็กชายวุฒิชัย มีสำราญ

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๒๕
เด็กชายธนภัทร หอมจันทร์

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๒๖
เด็กหญิงจรัสพร ศรีเดช

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๒๗
เด็กหญิงสุพัตรา ชูสมัย

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๒๘
เด็กหญิงรุจิราพร แสงฉวี

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๒๙
เด็กหญิงพัชรีพร ธาตุกุล

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายอนิรุต วัดเพ็ชร

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๓๑
เด็กชายศราวุฒิ รอดไพร

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๓๒
เด็กชายณัฐพล ฉำบุตร

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๓๓
เด็กหญิงกนกพร เกิดผล

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๓๔
เด็กชายณัฐพงษ์ จิตรักมณีเลิศ

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๓๕
เด็กหญิงธมลวรรณ กลินขจร

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๓๖
เด็กชายศุภวิชญ์ สนพุก

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๓๗
เด็กชายดรัณภพ มุ้ยแก้ว

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๓๘
เด็กชายกอบโชค สวัสดิชัย

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๓๙
เด็กชายทัศษุวรร ค่อนมาก

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กหญิงอลิสา สีทอง

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๔๑
เด็กหญิงเกวลิน ยมเปลียน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๔๒
เด็กหญิงนภาพร ราชกิจ

๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๔๓
เด็กหญิงนำหนึง

่

กุลผึง

้

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๔๔
เด็กหญิงนภาพร เจนจบ

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๔๕
เด็กชายจิรพัฒน์ สุนทรีพร

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๔๖
เด็กหญิงสุนิสา มีมาก

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๔๗
เด็กหญิงกนกกาญจน์ มุ่งใกล้กลาง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๔๘
เด็กหญิงศิรประภา บุญเยียม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๔๙
เด็กหญิงกันยารัตน์ ยาประดิษฐ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงธัญพิชชา พุ่มพวง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๕๑
เด็กชายพงค์เทพ ราชบังคับ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๕๒
เด็กหญิงณิชาภัทร กิตยาพันธ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๕๓
เด็กหญิงวริศรา บัวรอด

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๕๔
เด็กชายศตวรรษ มณีมังคัง

่ ่

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๓๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๓๕๕
เด็กชายศิริมงคล วรรณอินทร์

๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๕๖
เด็กหญิงชลธิชา พวงสมบัติ

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๕๗
เด็กหญิงอริสรา เนียมกุล

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๕๘
เด็กหญิงจิณณพัต หงษ์ทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๕๙
เด็กหญิงมนชนก ลิมภักดี

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงพรภิรักษ์ เทียนรัตน์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงทิชากร เจริญทัพ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๖๒
เด็กหญิงธันวา ทรัพย์ประเสริฐ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๖๓
เด็กชายวันเฉลิม ม่วงช้าง

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๖๔
เด็กชายณรงค์เดช คงเทียน

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๖๕
เด็กหญิงพิชญ์รดา สุวรรณชาติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๖๖
เด็กชายพิพัฒน์ สิงห์แสวง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๖๗
เด็กชายธีรพล โถสุวรรณ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๖๘
เด็กชายวสุพล อาพาเจริญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๖๙
เด็กชายชลัมพ์ หุสะ

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กชายปฏิภาณ ภู่มณี

๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๗๑
เด็กหญิงภัทรดา จินดาเพ็ง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๗๒
เด็กหญิงปริยาภรณ์ จีนะสฤษดิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๗๓
เด็กหญิงณัฐศริยา กาเซ็ม

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๗๔
เด็กชายนพดล บุญเกิด

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๗๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

กงสบุตร์
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๗๖
เด็กชายภัคพล ศรีพันธุ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๗๗
เด็กชายวรพล ทรงศักดิสุจริต

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๗๘
เด็กชายอมรเทพ แก้วพูล

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๗๙
เด็กชายวิทยากร แก้วคีรี

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กชายภัทรพล สีดาว

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๘๑
เด็กชายภูสธน แหยมกระโทก

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๘๒
เด็กชายสุขสันต์ บุญมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๘๓
เด็กชายปฐมพร เดชภูมี

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๘๔
เด็กหญิงกัญญรัตน์ บุญรอด

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๘๕
เด็กชายธนกฤต พูลเกษม

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๘๖
เด็กหญิงวิจรรญา เทศนา

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๘๗
เด็กชายสรายุทธ เจริญวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๘๘
เด็กหญิงบุศรัตน์ ด้วงไทย

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๘๙
เด็กหญิงกิติพร กาแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายนิธิกร แตงอ่อน

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๙๑
เด็กหญิงภัคธีมา คำนึก

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๙๒
เด็กชายณัฐพงษ์ มาเลิศ

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๙๓
เด็กหญิงญาตาวี หมวดโคกสูง

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนปรียาโชติ วัดสว่างวงษ์  

นว ๓๕๖๐/๑๓๙๔
เด็กชายเมธากานต์ โพธิอ่อง

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๓๙๕
เด็กชายจิณณบัต เกตุทอง

๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๓๙๖
เด็กชายวชิรวิทย์ แสงทิม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๓๙๗
เด็กชายภัฐกฤต บุญงามขำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๓๙๘
เด็กชายจักรกฤษณ์ ฤทธิบำรุง

์

๐๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๓๙๙
เด็กชายสิริภัทร ขาวทอง

๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายอติภพ โพธิอ่อง

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงเมธิตา สุขแจ่ม

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กหญิงอาทิตยา ภู่เรือน

๑๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงธีราพร ตลอดภบ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงศุภิสรา ฉิมมา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงภัทรธิดา ขาวทอง

๐๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ โตสงคราม

๑๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายชนวีร์ ฤทธิบำรุง

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายฐปนรัตน์ ฤทธิบำรุง

์

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายนพกร อิมประสงค์

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายศุภวัฒน์ โพธิศรี

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๑๑
เด็กชายพชรพล พูลทอง

๐๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๑๒
เด็กหญิงผกามาศ โพธิมูล

์

๐๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๑๓
เด็กหญิงศิรภัสสร บำรุงเมือง

๑๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๑๔
เด็กหญิงกิตติมา สุทธิศิริ

๑๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๑๕
เด็กหญิงณัฏฐา สิทธิทอง

์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๑๖
เด็กชายพงศธรณ์ บุญชิต

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๑๗
เด็กหญิงนฤภร สุขแก่น

๒๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๑๘
เด็กหญิงวิภาดา ขาวพราย

๒๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๑๙
เด็กหญิงวรรธนพร พูลทอง

๒๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงณัฐพร ฤทธิบำรุง

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๒๑
เด็กชายภัทรพงษ์ สนิทผล

๒๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๒๒
เด็กชายสันติภาภ วิจิตรฐะพันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๒๓
เด็กชายจิรวัฒน์ มงคลเกษม

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๒๔
เด็กชายวัฒทณัง ชืนชม

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๔๒๕
เด็กชายรพีภัทร แปนเพ็ชร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๒๖
เด็กชายสเณศวร ฤทธิบำรุง

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๒๗
เด็กชายเวทวิวัฒน์ เกตุทอง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๒๘
เด็กชายกวินภพ เมืองสุวรรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๒๙
เด็กชายมนุเชษฐ์ โพธิเบ้า

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายธนโชติ สุขถวิล

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๓๑
เด็กชายเตชินท์ บำรุงเมือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๓๒
เด็กหญิงธนภรณ์ พุ่มเปยม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๓๓
เด็กหญิงภัทราพร ลำพันแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๓๔
เด็กหญิงณัฐนิชา แย้มกลิน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๓๕
เด็กหญิงศิริประภา ฤทธิบำรุง

์

๐๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๓๖
เด็กหญิงกัญญ์วรา ดอกไม้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๓๗
เด็กหญิงวิภาวดี โพธิอ่อง

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๓๘
เด็กหญิงพัชราภา ตาดไธสง

๑๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๓๙
เด็กหญิงจุฑามาศ ฤทธิบำรุง

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)

วัดเขาล้อ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงรังสิมา ศรีทับทิม

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตุ๊กแก วัดบ้านวังแรง  

นว ๓๕๖๐/๑๔๔๑
เด็กชายณัฐวุฒิ มีศักดิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๑๔๔๒
เด็กหญิงศศิการณ์ ทำบุญยิง

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๑๔๔๓
เด็กหญิงธมลวรรณ สำเภา

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๑๔๔๔
เด็กชายพีรพัฒน์ บางเหลือม

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๑๔๔๕
เด็กชายจักรกฤษ กุลไว

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ก้อนทอง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๑๔๔๗
เด็กหญิงรัตนา พอกสนิท

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๑๔๔๘
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

ใจบุญลือ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๑๔๔๙
เด็กหญิงกนกวรรณ แปนเกิด

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายเมธา ศรทอง

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส วัดธรรมจริยาวาส  

นว ๓๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กหญิงสุพรรษา พงษ์กองดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ วัดบ้านไผ่  

นว ๓๕๖๐/๑๔๕๒
เด็กหญิงเกษวดี ทองสันทัด

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๕๓
เด็กหญิงจิราวรรณ คงเจริญ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๕๔
เด็กหญิงพรรณจิรา บุกบุญ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๕๕
เด็กหญิงสุพรรษา สาบา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๕๖
เด็กหญิงสุวิชา จันทร์แก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๕๗
เด็กหญิงกรกช ปลอดกระโทก

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๕๘
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญมีสุข

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๕๙
เด็กชายวีรภัทร บุญยืน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายวีรพล สิการ

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๖๑
เด็กหญิงแก้วนภา สุขเจริญ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๖๒
เด็กชายวรวุฒิ กะมะเรศ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๖๓
เด็กชายฐิรวัฒน์ ศรีเดช

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๖๔
เด็กชายสิริทรัพย์ สัมพันธ์พ่วง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพลัง วัดพลังไพร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๖๕
เด็กหญิงกรณิสา ธูปจันทร์

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๖๖
เด็กชายวรพล แก้วศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กชายพงศพัศ ครุฑเผือก

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๖๘
เด็กชายกิตติพงศ์ บุญเกษม

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๖๙
เด็กหญิงเจนจิรา แสนสง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงจิระนันท ยังจรูญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๗๑
เด็กหญิงชลธิชา คุ้มทวี

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๗๒
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ จันทร

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๗๓
เด็กหญิงสุณิสา ชมรัก

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๗๔
เด็กหญิงสุนิสา จันทา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๗๕
เด็กหญิงเกษรา เมืองเปลียน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๗๖
เด็กชายจักรพันธุ์ ทำบุญยิง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๗๗
เด็กหญิงชวิศา ดอนแดนปน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกรด วัดหนองกรด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๗๘
เด็กหญิงฐิติพร เรืองศรี

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองเสือ วัดหนองเสือ  

นว ๓๕๖๐/๑๔๗๙
นายสมชาย สีสุก

๑๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)
วัดสังขวิจิตร  

นว ๓๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงสิริวรรณ วงเวียน

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๘๑
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

รัวมณี

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๘๒
เด็กหญิงกรกนก แสงสีธูป

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจิกลาด วัดจิกลาด  

นว ๓๕๖๐/๑๔๘๓
เด็กหญิงมินตะยา ชุ่มอิม

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๘๔
เด็กหญิงวทันยา ศรีจันกลัด

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๘๕
เด็กหญิงจินต์จุฑา นิลดาสี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๘๖
เด็กหญิงภัทรวดี พรมอ่อน

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๘๗
เด็กชายเสกสรร อินทะสอน

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๘๘
เด็กชายวีระพัฒน์ มามีสี

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๘๙
เด็กหญิงดาหวัน คชพันธ์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงชมพูนุช กรองใจ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๙๑
เด็กหญิงกมลเนตร ขันทองดี

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๙๒
เด็กหญิงชรินธร ทุนเพิม

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๙๓
เด็กหญิงณัฐนรี เลือดสันเทียะ

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๙๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ทิพยสร

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๔๙๕ เด็กหญิงพรรณนารายณ์

คูสินทรัพย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๙๖
เด็กหญิงสุวรรณี พลายสำโรง

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๙๗
เด็กหญิงนภาพร สังกะสี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงนิชาภา อุทคำ

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๔๙๙
เด็กชายฐิติกร จันดี

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายพรเทพ ลอยประทีป

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงรุ้งทิวาวัลย์ อ่อนน้อม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงมัจฉรี ชิมเจริญ

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงอารีญาภรณ์ คำสุข

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงณิชกมล แจ้งประจักษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายปยะวัฒน์ จงรักไทย

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กหญิงนิลาวัลย์ บุญสุพิน

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีวิไล

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายศุภกร ธรรมจอหอ

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายธนวัตร์ นะรานรัมย์

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายวุฒิชัย พันธุมาศ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๑๑
เด็กชายสถาพร โพธิ

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๑๒
เด็กชายสราวุฒิ สมน้อย

๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๑๓
เด็กชายนพรัตน์ ลอยพูน

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๑๔
เด็กชายวีระชัย เขาธุมาศ

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๑๕
เด็กหญิงอัญวีณ์

ปฐมพัชร์เดชาวุฒิ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๑๖
เด็กชายยศนนท์ ศรีนาราง

๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๑๗
เด็กหญิงจิราภา มีชูพร้อม

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองตางู วัดหนองตางู  

นว ๓๕๖๐/๑๕๑๘
เด็กหญิงศิริโสภา ศรีแปน

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๕๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ กลันการไถ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงชุติภา จันทา

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองธรรม วัดคลองธรรม  

นว ๓๕๖๐/๑๕๒๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศิริเวช

๐๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงวารินทร์ แสงสุด

๐๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)

วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กชายธนภัทร บัวบาน

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๒๔
เด็กชายนิติพนธ์ พรมอ่อน

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๒๕
เด็กชายศรายุทธ ต่อชีวี

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๒๖
เด็กชายอดิศักดิ

์

สาขำ
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๒๗
เด็กชายเอกภพ อ่วมปาน

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๒๘
เด็กหญิงกชพรรณ รักธัญการ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๒๙
เด็กหญิงจิราพัชร เทียนทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงชัชลัย พหุนันท์

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๓๑
เด็กหญิงนัจนันท์ ทับกฤษ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๓๒
เด็กหญิงภัทรธิดา มินทยัก

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๓๓
เด็กหญิงมณฑกานต์ ทองน้อย

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๓๔
เด็กหญิงวนัสนันท์ อิมเขียว

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๓๕
เด็กหญิงสขิลา พิมพ์สอน

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๓๖
เด็กหญิงสิริประภา บัวชืน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๓๗
เด็กหญิงโสภิตนภา จงไพศาล

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงหิรัญรักษ์ กลัดปรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๓๙
เด็กหญิงอนุสรา ศรีธาดา

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงอัจฉรา บรรหาร

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๔๑
เด็กหญิงอาทิตยา แก้วคำ

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๔๒
เด็กชายชุติพงศ์ อ่อนกล้า

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๔๓
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส บางเหลือม

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๔๔
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ไวสาริกรรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๔๕
เด็กหญิงภาสินี ทองสุขดี

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๔๖
เด็กชายณัฐภัทร ปสสา

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๔๗
เด็กหญิงวิชญาดา แสนสน

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๔๘
เด็กหญิงวิรินญา บุญเย็น

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๔๙
เด็กหญิงศศิประภา คุ้มกล้า

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงศิขรินธาร จันลาวงค์

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๕๑
เด็กหญิงสโรชา จันทวงค์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๕๒
เด็กหญิงสุกัญญา สกุลวงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๕๓
เด็กหญิงสุพัตรา งามบุตรี

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๕๔
เด็กชายกรเอก แก้วจันทร์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๕๕
เด็กชายเกริกเกียรติ ศรีคูณ

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๕๖
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์กลำ

๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๕๗
เด็กชายธรรมธร บุญพุด

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๕๘
เด็กชายธีรพัฒน์ สอนสิทธิ

์

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๕๙
เด็กชายธีรภัทร ดีเสมอ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กชายพันธกานต์ ขันนวน

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กชายพิเชฐ เฉยปน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๖๒
เด็กชายวชิรวิทย์ ขุนอินทร์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๖๓
เด็กชายอดิศร บูชา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๖๔
เด็กหญิงจิรัชญา เงินยิง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๕๖๕
เด็กหญิงมีนา จันทร์เกษม

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๖๖
เด็กหญิงวรัญญา ฟกสัน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๖๗
เด็กหญิงวลัยพรรณ ปนกำจร

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๖๘
เด็กหญิงศลิษา ทองนาท

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงสกุณา เต็งสุวรรณ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงสิทธิฐณี แปนเกิด

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๗๑
เด็กหญิงสุธีมนต์ บัววาด

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๗๒
เด็กชายกิตติพัทธ ทองอาจ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๗๓
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ปนกำจร

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๗๔
เด็กชายชวกร ศรีจันทร์กรัด

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๗๕
เด็กชายณัฐวุฒิ บัวน้อย

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๗๖
เด็กชายนภดล บุญมี

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๗๗
เด็กชายภานุวัฒน์ จำปารัตน์

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๗๘
เด็กชายอธิคุณ คำฟก

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๗๙
เด็กชายดลธัช จอนนุ้ย

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงจันทร์ทิพย์

บุญมีจงประเสริฐ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๘๑
เด็กหญิงประกายรุ้ง นาคประสิทธิ

์

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๘๒
เด็กชายกิตติชัย ห่านเทศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๘๓
เด็กชายณภัทร ศรีมี

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๘๔
เด็กชายศักดิดา

์

บุญมี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงนริศา ดีเหมือน

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๘๖
เด็กหญิงวรวรรณ เติมพันธ์

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๘๗
เด็กหญิงสุรีวัลย์ สายสวาสดิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๘๘
เด็กชายทศพร ชัยมา

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๘๙
เด็กชายธวัชชัย หอมดวง

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายนัฐพนธ์ สอนพรม

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๙๑
เด็กชายนิธิภัทร์ ศุภศร

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๙๒
เด็กชายปริวัฒน์ สุขเกษม

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๙๓
เด็กชายภานุวัฒน์ ชมภูนุษย์

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๙๔
เด็กหญิงนวลลออ พุ่มจำปา

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๙๕
เด็กหญิงพัชราภรณ์ รอดศรีสมุทร

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงอรัญญา พูลเกลียง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๙๗
เด็กชายธนวัฒน์ โมกขะเวส

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๙๘
เด็กชายธีรภัทร นพตลุง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๕๙๙
เด็กชายวทัญู ราชกิจ

๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายอนุวัฒน์ สายดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงนิสา อินประเสริฐ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงพัชรา คงคา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงพิมฤทัย ศรีทอง

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงแพรวพราว กรณีย์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงอริสา ทองประสาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายรัชกรณ์ นุตรินทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๐๗
นางสาวขวัญลดา ศรชัย

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงณัชชากร ทองขัน

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงธนาภา โพธิพล

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงปณณพร ผึงหลวง

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๑๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ภู่ทอง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๑๒
นางสาวศิริอร เมืองขุนทศ

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๑๓
นายชินพัฒน์ ไฉยาจิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๑๔
เด็กชายธราเทพ บัววาด

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๑๕
เด็กชายบุญภา คงทรัพย์

๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๑๖
เด็กชายพงษ์เพชร หอมเย็น

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๑๗
นางสาวธนิดา บุษดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๑๘
เด็กหญิงพรรณษา พิมอุทัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๑๙
นางสาวมยุรี กองมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ พุ่มฉายา

๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๒๑
นางสาววาสนา จำปาแก้ว

๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๒๒
นางสาวสุภัสสร บุตรหลิน

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๒๓
นางสาวดนตรีขิม อิมเขียว

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๒๔
นางสาวมัณฑนา ทองน้อย

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๒๕
นางสาวรัตร์สุดา กรณีย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๒๖
นางสาวอนุดาวัลย์ จันทะวงศ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๒๗
นายนวพร กลัดปรี

๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๒๘
นายวรวุธ แตงน้อย

๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๒๙
นางสาวสุธิดา ขุนชาญวิชิต

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๓๐
นายเกียรติชัย วันชา

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๓๑
นายศิวดล สอนจิตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๓๒
นางสาวนพมาศ เส็งเมือง

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๓๓
นางสาววาสนา เฉยปน

๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๓๔
นายพีระพงศ์ จุลเนียง

๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๖๓๕
นางสาวณัฐวดี กามินี

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๓๖
นางสาวณัฐสุดา จันทันโอ

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๓๗
นางสาวอารยา เฉลิมพระจง

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๓๘
นางสาวสุธาสินี ชาติบุตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๓๙
นางสาววริศรา อ่อนกล้า

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๔๐
นายอโนชา อาจองค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๔๑
นายปานเทพ รุ่งเลิศ

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๔๒
นางสาวทิวาวรรณ ทองประสาร

๒๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๔๓
นางสาวพิทยารัตน์ เหล่าเขตกิจ

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๔๔
นางสาวสุภัสสรา ง้าวอ่อน

๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๔๕
นางสาวพัทธ์วิรา บุญเขียว

๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๔๖
นายชวกร อิมวัด

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๔๗
นายนิรวิทย์ สามงามชัง

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๔๘
นางสาวอรัญญา สิงห์สม

๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๔๙
นางสาวศิริลักษณ์ บุญเย็น

๒๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๕๐
นางสาวสรินญา นรชาติ

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๕๑
นางสาวธิติสุดา กันธิยะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม วัดคลองมงคล  

นว ๓๕๖๐/๑๖๕๒
เด็กชายยศศิริ นาคบาศ

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมาบมะขาม วัดมาบมะขาม  

นว ๓๕๖๐/๑๖๕๓
เด็กชายวัชรพงษ์ เริงสมัย

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มณีโชติ

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๕๕
เด็กหญิงนารีนารถ ภักดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงมนัสนันท์ จำปาจันทร์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่างิว

้

วัดท่างิว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๕๗
เด็กหญิงวรรณิกา วรดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงณหทัยร์ มิคะดา

๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๕๙
เด็กหญิงกรธิดา ไกรักษ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงรุ้งตะวัน ไพรเผือก

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๖๑
เด็กหญิงกนกวรรณ สุขสว่าง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๖๒
เด็กหญิงชลธิชา คงศาตรา

๑๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๖๓
เด็กชายจักรภัทร โสดามัก

๐๓/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงปนิดา มาสวน

๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๖๕
เด็กชายเสฏฐวุฒิ เชือหนองโปร่ง

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๖๖
เด็กชายภัทรพล อ่อนน้อย

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๖๗
เด็กหญิงบัณฑิตา กองแก้ว

๑๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๖๘
เด็กหญิงยวิษฐา ผาสุขขี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๖๙
เด็กหญิงอัครฎา เอมสรรค์

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงวิลักษณา วิชิธรรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๗๑
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ยิมเจริญ

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๗๒
เด็กหญิงศศิเสาวภา บัวบาน

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงเมธาวดี อยู่เหย้า

๐๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงบุณยาพร ผ่านแผ้ว

๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๗๕
เด็กหญิงหฤทัย สายหยุด

๓๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๗๖
เด็กหญิงรสสุคนธ์ สุจริต

๐๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๗๗
เด็กหญิงชนัญชิดา คงดิษฐ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๗๘
เด็กหญิงพัชราภา ขันช้อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๗๙
เด็กหญิงปลายฝน มาลัยทอง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสียว)

้

วัดส้มเสียว

้

 

นว ๓๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงมนปรียา เทียนอำไพร

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๘๑
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ แก่นอาสา

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๘๒
เด็กหญิงชลธร บาจันทึก

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๘๓
เด็กหญิงพรรณณิภา อินทรเกษตร

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๘๔
เด็กหญิงณัฐกมล บำรุงศรี

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๘๕
เด็กชายกษมา เจริญไทย

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๘๖
เด็กชายกิตติภพ บุญมูล

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์อ่อน

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๘๘
เด็กชายธีระพงศ์ ปานพรม

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๘๙
เด็กชายพงศภัค ทับทรวง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายภูธเนศ กลินด้วง

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๙๑
เด็กชายวรวิชญ์ ผาสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๙๒
เด็กชายวิทวัส สนทอง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๙๓
เด็กหญิงเกวลิน นิลสุ่ม

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๙๔
เด็กหญิงธณัติดา เฉือยนิม

่ ่

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๙๕
เด็กหญิงนัทกานต์ สว่างเมฆ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๙๖
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญลอย

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงธันย์ชนก จังหาร

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๙๘
เด็กชายเดชาวัต แก้วเสถียร

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๖๙๙
เด็กชายธนากร รอยประดิษฐ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กชายพรสวรรค์ เสือราบ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กชายพิมพ์ชนก ขลิบทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายอาทิตย์ พวงสมบัติ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงเจนจิรา พวงสมบัติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงเบญจพร พันธุเขียน

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๔๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงพรหมพร ไล้ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงพิชญา พันธ์กลัน

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงมัทณา อินทรสูตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงอภิชญาดา แตงแช่ม

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงอัยลดา แสงเพ็ชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายกีรติ ภู่สิงห์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายชญานนท์ คล้ายโต

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๑๒
เด็กชายนนทพัทธ์ สุพร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๑๓
เด็กชายพิสุทธิ

์

เวชกามา
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๑๔
เด็กชายศิรสิทธิ

์

เกิดเต็ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๑๕
เด็กชายสิริชัย ก้อนจันทร์เทศ

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๑๖
เด็กชายอดิเทพ กนกไตรรัตน์

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๑๗
เด็กหญิงกฤษณี สิงห์เถือน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๑๘
เด็กหญิงจินตนา รอดนิม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๑๙
เด็กหญิงนฤมล สุขแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงนัทมล แสงนพรัตน์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๒๑
เด็กหญิงลักคณา เถือนสุข

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๒๒
เด็กหญิงศศิภา สามารถ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๒๓
เด็กหญิงสลิลทิพย์ เพ็ชรอินทร์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๒๔
เด็กชายพัทธดนย์ แสงมุข

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๒๕
เด็กหญิงกมลเนตร สิทธิ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๒๖
เด็กหญิงวรินธร โพศาราช

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๒๗
เด็กชายปฏิภูมิ กาญจนจูฑะ

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๒๘
นายปรัชญา เบืองสุวรรณ์

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๒๙
นายอชิตพล พุกพ่วง

๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๓๐
นายพัฒนายุ ทองเกล็ด

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๓๑
นางสาวปภัสสร ภู่สงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๓๒
นางสาวนริสา สังข์กรณ์

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๓๓
นางสาวศรีฤดี อินทโชติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๓๔
นางสาวขนิษฐา สาลี

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๓๕
นางสาวพรนิกา พิรุณร่วง

๑๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๓๖
นายธนกร โพธิเอียง

์ ้

๑๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๓๗
นางสาวชนิตา หลวงอินทร์

๑๖/๐๗/๒๕๓๐

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๓๘
นางสาวนิธิวดี พวงสมบัติ

๑๘/๐๔/๒๕๓๕

โรงเรียนพยุหะพิทยาคม วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๓๙
เด็กหญิงสิริกัญญา เพิมพูน

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงมัญชุพร มาผา

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๔๑
เด็กหญิงพิมพ์นพา บุตรดี

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๔๒
เด็กชายสันติชัย พวงสมบัติ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กชายจิตตพัฒน์ แสนสุข

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๔๔
เด็กหญิงปนัดดา คะณา

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๔๕
เด็กหญิงวรัญญา คำประกอบ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๔๖
เด็กหญิงวรัญชลี พุฒจรูญ

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๔๗
เด็กชายธนากร ซ่อนกลิน

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงกมลชนก สร้อยสน

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๔๙
เด็กหญิงพัชรพร ฉิมสุข

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กชายจีรศักดิ

์

แจ่มไทย
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๕๑
เด็กชายพัฒนา ประดิษฐ์จา

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๕๒
เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

วุ่นพูลสมบัติ
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๕๓
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ชังขำ

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๕๔
เด็กหญิงอารยา พึงบุญเย็น

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงกชกร เสือทนงค์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๕๖
เด็กชายสรศักดิ

์

เล็กรัตน์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๕๗
เด็กหญิงปณฑิตา อ่อนโนน

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๕๘
เด็กหญิงวชิรญา เผือกจีน

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๕๙
เด็กหญิงลลิตา ลืนกลาง

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

แกประโคน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๖๑
เด็กหญิงอนัญพร อินทร์จันทร์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๖๒
เด็กชายณัฐภูมิ ปานเทศ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๖๓
เด็กชายภูธิศ คงประเสริฐ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๖๔
เด็กชายณัฐพงค์ นาคมอญ

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๖๕
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ทองผิว

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๖๖
เด็กหญิงณัฐธิดา โพธิกลิน

์ ่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงแววตะวัน บำรุงศรี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๖๘
เด็กหญิงอโณชา หนองนาว

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๖๙
เด็กหญิงชญานี พุ่มพงษ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงประภาสิริ สงเนย

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๗๑
เด็กชายอัครทร หมืนสท้าน

่

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๗๒
เด็กหญิงเสาวภาคย์ ใจรักษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๗๓
เด็กชายจักรธร ใจมล

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๗๔
เด็กชายสุวัฒนา เทพนาง

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๗๗๕
เด็กหญิงสุนิสา นันธิพานิช

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๗๖
เด็กหญิงเจนจิรา พิมพานุวัฒน์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๗๗
เด็กชายณัฐพงค์ สุขโต

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงณฐวรรณ ก้อนจันทร์เทศ

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๗๙
เด็กชายอิสระ ศรีวิลัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายณันฑสิทธิ

์

ทศพร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๘๑
เด็กหญิงสุภาพร แสงวิเศษ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๘๒
เด็กหญิงนฤมล นุ่มฉำ

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กหญิงสุวีรา สุระแสง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๘๔
เด็กหญิงสาวิณี อินทรเกษตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๘๕
เด็กหญิงประภัสสร ชาติ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงยุภารัตน์ วงศ์ทอง

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๘๗
เด็กชายธัชกรณ์ หอกคำ

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงมนัสชนก หลวงพิทักษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๘๙
เด็กหญิงจารุวรรณ เมธากูล

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ชายศักดิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๙๑
เด็กหญิงกัญญาพัชร มากบุญ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๙๒
เด็กชายฆราวัฒน์ ทรัพย์ขำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๙๓
เด็กชายดนุวัต ทับทิมศรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๙๔
เด็กหญิงชนาภา บุญชี

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๙๕
เด็กหญิงบรรฑิตา บัวเพ็ชร์

๐๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๙๖
เด็กหญิงวิชญาดา ศรีกล่อม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๙๗
เด็กชายธนพล เมธากูล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๙๘
เด็กหญิงณศชา เถือนสุข

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๗๙๙
เด็กหญิงอาภรณ์ ขาวสะอาด

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายจักรพงษ์ ศรีทับทิม

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงสุกัลยา เพริศพริง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงฐิมณฑา ทองชืน

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กชายเตวิช นุ่มทองคำ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงศศิธร วรอินทร์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๐๕
เด็กชายณัฐกรณ์ เถือนสุข

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๐๖
เด็กชายวชิระชล เขตรวิทย์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๐๗
เด็กหญิงธิรนันท์ เศรษฐรัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงศศิกาญจน์ พรมทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๐๙
เด็กชายชลชาติ คำสัตย์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๘๑๐
เด็กชายปวเรศ หอมหวล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๑๑
เด็กชายพีรพล พลพ่าย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๑๒
เด็กชายธนภัทร วิชชากูล

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๑๓
เด็กหญิงนันทัชพร เกตุมณี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๑๔
เด็กหญิงนารีรัตน์ แจ่มฟา

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๑๕
เด็กหญิงแพรวา ประดับพรจิรสิน

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๑๖
เด็กชายรัตนากร ศิริทัพ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๑๗
เด็กหญิงนภัสศร ปนโตนด

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๑๘
เด็กชายรับเชิญ นุชนุ่ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๑๙
เด็กหญิงวาสนา สาททอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงกนกวรรณ โคตพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๒๑
เด็กชายวัชรพงศ์ สิงห์เถือน

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๒๒
เด็กหญิงสุลักขณา ทับทอง

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๒๓
เด็กชายนันทิพัฒน์ สุขสอน

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๒๔
เด็กหญิงวรรณนา ทับทิมศรี

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๒๕
เด็กชายนราธิป ก้อนจันทร์เทศ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๒๖
เด็กหญิงกนกวรรณ หมีทอง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๒๗
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์ อ่องทิพย์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๒๘
เด็กหญิงสุภาพร บุญเชย

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๒๙
เด็กหญิงกฤติพร ชำนาญรักษา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายอิทธิพล อำทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๓๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เปยมสุข

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๓๒
เด็กชายนฤพล หยัดนำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงอณัญญา สิงห์เถือน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๓๔
เด็กหญิงสุกัญญา มงคลสระ

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๓๕
เด็กชายนิติภูมิ น้อยสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๓๖
เด็กชายณัฐนันท์ เสาแก้ว

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๓๗
เด็กหญิงสุนันฑา ไล้ทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๓๘
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

จรัสเพ็ชร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๓๙
เด็กชายธนโชติ วัตสุข

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงจันทิมา แก้วขมิน

้

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๔๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ รอดสำราญ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๔๒
เด็กหญิงปนรัตน์ พลายสายทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๔๓
เด็กชายธรรมนูญ มากบุญ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๔๔
เด็กหญิงวรรวิษา ทองคำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๘๔๕
เด็กหญิงวรรณภา มงคลพันธุ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๔๖
เด็กชายชวนากร ศิลารัตน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๔๗
เด็กหญิงทวีพร ศิลารัตน์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๔๘
เด็กหญิงรุ่งลัดดา ฟุงสุข

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๔๙
เด็กหญิงญาณิศา บุญทองนุ่ม

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายสุปวีร์ พวกคง

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๕๑
เด็กหญิงนาตาชา เวียกกลาง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๕๒
เด็กหญิงกล้วยไม้ ปานดิษฐ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๕๓
เด็กชายณัฐกิตติ มันยืน

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๕๔
เด็กชายวิธวินท์ รอดตัว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๕๕
เด็กหญิงกัญญภัส มงคลทอง

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๕๖
เด็กชายพีรพัฒน์ คันศร

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๕๗
เด็กหญิงธนพร หมืนอินทร์

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๕๘
เด็กชายสุรชัย ภู่เกตุ

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๕๙
เด็กชายนนทกร อินทร์จันทร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงสุตาภัทร์ สร้อยทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงอรวรรณ เอียมจันทร์

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๖๒
เด็กชายวทัญู นาคทิม

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๖๓
เด็กหญิงณัฐณิชา ภู่สุวรรณ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ ชำนาญไพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๖๕
เด็กชายชัยณรงค์ เฟองฟุง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๖๖
เด็กชายพชรพล เทศยิม

้

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๖๗
เด็กชายชนะชาติ เจริญไทย

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๖๘
เด็กชายพรพิพัฒน์ พวงสมบัติ

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๖๙
เด็กหญิงนิตยา แปนเปย

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงณริศรา แปนแก้ว

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๗๑
เด็กหญิงศิรภัสสร นุ่มโต

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๗๒
เด็กหญิงรัตนาพร ชำนาญรักษา

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงอริสรา ศรีเจือทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๗๔
เด็กหญิงสกุลเกศ ภู่ผึง

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๗๕
เด็กชายธนทัต ชมพู

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๗๖
เด็กชายธนวัฒน์ สุกาวาศ

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๗๗
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชำนาญไพร

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๗๘
เด็กหญิงนริศรา ผูกกะโทก

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๗๙
เด็กชายตรัยคุณ ขาวนำเงิน

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงอาภัสรา ทิมมะกา

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๘๑
เด็กหญิงสลิลทิพย์ จูเจ๊ก

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๘๒
เด็กหญิงฑิมพิกา เปยมอ่อน

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๘๓
เด็กหญิงกรณิภา กลินศร

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๘๔
เด็กชายศิวกร เถือนสุข

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงนิธินาถ วิเศษบำรุงเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๘๖
เด็กชายระพีพัฒน์ ชัยเมือง

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๘๗
เด็กหญิงกชกร อ่อนธานี

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๘๘
เด็กหญิงนันทกานต์ เหลาหลุ่น

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๘๙
เด็กชายุธรม์ สุขเรือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายคชชาญ พุทธรักษา

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๙๑
เด็กหญิงสิปาง กิตติยะ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายนที เกตุสุภะ

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๙๓
เด็กหญิงพิมพร มณฑป

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๙๔
เด็กหญิงนานิต้า ผิวอ่อน

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๙๕
เด็กหญิงชานิกา นิลสนธิ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๙๖
เด็กหญิงขวัญข้าว เชียวกสิวิทย์

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๙๗
เด็กหญิงชลณิชา โพธิศรี

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๙๘
เด็กหญิงเจนจิรา อ่อนคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๘๙๙
เด็กชายธนภัทร์ ไม้สุพร

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายธีณกร โสตะภา

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายอิทธิกร อุดอัด

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงขวัญจิรา พัสสร

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายนพคุณ บุญมามาก

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กชายคุณานนท์ สุจริต

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กชายสายชล จันทำมา

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กชายธนพล เพ็งเมือง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงวิภาภรณ์ บุตรดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กชายวัชระ ลานุช

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กชายยศภัทร ภู่สงค์

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ใจอินต๊ะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๑๑
เด็กชายศรยุทธ์ ชัยกิจ

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๑๒
เด็กชายนฤเบศ มีขำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๑๓
เด็กชายอนุวัฒน์ วัฒนแพทย์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๑๔
เด็กหญิงธารารัตน์ แสงกันยะกิจ

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๙๑๕
เด็กหญิงวิมลมณี นิลสนธิ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๑๖
เด็กหญิงนริศรา โสภาพ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๑๗
เด็กชายชนินทร์ อ้นโต

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๑๘
เด็กหญิงภัทรวดี จิตงาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๑๙
เด็กชายนันทพล ทศพร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กชายพัชรพล นุ้ยขวัญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๒๑
เด็กชายสุทธิพงศ์ สงเนย

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๒๒
เด็กชายนิพิฐพนธ์ กันมิล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๒๓
เด็กชายชัชชัย ไชยเชษฐ์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๒๔
เด็กชายณัฐดนย์ สุขโต

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๒๕
เด็กชายณัฐชนนท์ ประสพจิตร

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๒๖
เด็กหญิงวิฌาวรรณ ศรีประเสริฐ

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงณัฐพร จันทร์ฉำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๒๘
เด็กชายนาวิน เชือรอด

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๒๙
เด็กหญิงนภาพร เหล่าเจริญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกิดบุญมา

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๓๑
เด็กหญิงกนกวรรณ แก้วรักษา

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๓๒
เด็กหญิงอาภัสรา โพธิบัตร

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๓๓
เด็กชายศุภกฤษณ์ ก้อนจันทร์เทศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ไทยานันท์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๓๕
เด็กหญิงพรทิพย์ ไชยสาร

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๓๖
เด็กหญิงแต้มขวัญ จันทร์เพ็ง

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๓๗
เด็กชายภูมิภัทร สงขำ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๓๘
เด็กชายคุณานนต์ ปรีนคร

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๓๙
เด็กชายพีระพัฒน์ อันอุระ

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายพรรษวัฎ พวงสมบัติ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๔๑
เด็กชายธงไชย เกตุสาคร

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๔๒
เด็กหญิงอลิสา มากบุญ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๔๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ กลินฉำ

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๔๔
เด็กชายนพ กลินฉำ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๔๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ชูอินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๔๖
เด็กชายชัยธวัช อุปนิ

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๔๗
เด็กหญิงมณีรัตน์ สร้อยสาร

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๔๘
เด็กชายสิทธิพงษ์ บุญรอด

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๔๙
เด็กชายชุมพล ชาญปรีชา

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๙๕๐
เด็กหญิงธาริณี ตามา

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๕๑
เด็กชายภูผา มาแปน

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๕๒
เด็กหญิงจีรนันท์ ทะสี

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๕๓
เด็กชายธนกฤต ทุมรัตน์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๕๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ พัศทัตกุล

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๕๕
เด็กชายวีรภัทร พวงสมบัติ

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๕๖
เด็กหญิงปนัดดา สุกาวาส

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๕๗
เด็กหญิงอังคณา มีน้อย

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๕๘
เด็กหญิงสุกฤตา กาญจนะดุล

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๕๙
เด็กชายธนาดุล สร้อยสา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๖๐
เด็กชายชัยวิวัฒน์ สุวรรณมา

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๖๑
เด็กหญิงนำทิพย์ อินสกุล

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงพรนภา นาคฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๖๓
เด็กหญิงรุ่งนภา นาคฤทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๖๔
เด็กชายสิรวิชญ์ พูลทรัพย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๖๕
เด็กชายชัชวาล พูลสวัสดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๖๖
เด็กชายพรชัย จันทร์ขาวปอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๖๗
เด็กชายอาทิตย์ บำรุงศรี

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๖๘
เด็กชายพุฒิพงศ์ ฤทธิศรี

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๖๙
เด็กชายรัตน์ชานนท์ ฉิมบรรจง

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงพรกนก อรรถบูรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ ทรงคำเรือง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๗๒
เด็กหญิงชลลดา มากบุญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๗๓
เด็กหญิงสุมณรัตน์ จิวแหยม

๋

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๗๔
เด็กหญิงอัญมณี ศรีใหม

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๗๕
เด็กหญิงวรรณษา สุจริต

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๗๖
เด็กชายคชาพงศ์ น่วมวัด

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๗๗
เด็กชายพัชรพล นกทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๗๘
เด็กชายกฤษณะ เถือนสุข

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๗๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ บุญเกิด

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายอาทิตย์ ศรีวารี

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๘๑
เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันครุฑ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๘๒
เด็กหญิงรัชดาพร แจ่มจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๘๓
เด็กชายธนพล ฤทธิทักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๘๔
เด็กชายณัฐนนท์ จันทร์ฉำ

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๑๙๘๕
เด็กชายวีรวัฒน์ แปนจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๘๖
เด็กหญิงชลธิชา น้อยต่วน

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๘๗
เด็กชายณัฐชา มีมุข

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๘๘
เด็กหญิงสุภาวรรณ ทองสุข

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๘๙
เด็กชายชยพล ทองนวน

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายวนิทัศน์ ทัพงาม

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๙๑
เด็กหญิงนัทจนันท์ ศรีวารี

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๙๒
เด็กหญิงมีนา พุทธวงษ์

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๙๓
เด็กชายจักรกฤษณ์ คำเอม

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๙๔
เด็กชายอิรชา เศรษฐบวรกุล

๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๙๕
เด็กชายราเชน ต้องวัน

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๙๖
เด็กชายธีรเดช กวางแก้ว

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๙๗
เด็กหญิงเกสรา โพธิเกษม

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๙๘
เด็กหญิงกชพร มิงไชย

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๑๙๙๙
เด็กชายปยะวัฒน์ ทับสกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายภานุวิชญ์ ภักดีรักษ์

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายรัฐฐา ดวงล้อมจันทร์

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

สุจิมา
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๐๓
เด็กหญิงอารยา พุ่มเพ็ชร

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายณัฐพงษ์ เทศสมบูรณ์

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๐๕
เด็กชายนัทธพงษ์ อิมสิน

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๐๖
เด็กชายชัชพงษ์ สุชเกิด

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงณัฐวดี คงรอด

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๐๘
เด็กหญิงเพชรินทธ์ มีอ่อน

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงธิดาแก้ว คูณหอม

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายฤทธิเดช

์

เชืออินทร์

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แว่นแก้ว

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายศรายุทธ พูลสอน

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๑๓
เด็กหญิงยุพิน ทัพทวี

๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กชายธีรพงศ์ รอดรัด

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กชายธีรภัทร์ รอดรัด

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงรุ่งวารี สมัครเขตการณ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงอภิญญา เจริญเขต

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายนาทีทอง จักรศรี

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายนพรัตน์ ทองม่วง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ก๋องคำ

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงสุนิพัฒน์ เฟองฟุง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงปุลินิตา ขันธกุล

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงฐานิตา ภูมิพัฒน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายอชิตพล สร้อยสีทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายศรุต แสงเอียม

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงชิดชนก ยศสมบัติ

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายกิตติธัช จันทร์เรือง

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายศิริชัย นุชเวศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กหญิงวิลัดดา ทับทิมศรี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กหญิงชลธิชา ทองดี

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๓๑
นายชวินทร์ ศรีวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ เทศเขียว

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงพลอยเพ็ชร สระเอียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงพัทลดา ภิรมย์ไกรภักดิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงนันทวี มีชัยสุวรรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๓๖
นางสาวภัครมัย เพริดพริง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายพีรพล สุ่มประดิษฐ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงสายธาร เปลียนจิว

่ ๋

๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๓๙
นายวิชานนท์ ศิลารัตน์

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๔๐
นายเมธาสิทธิ

์

ทศพร
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๔๑
นายสิทธิชัย เอียมชุ่ม

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๔๒
นายธีรวัฒน์ คงเพชรศักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๔๓
นางสาวณัฐติณี พรหมพิบูลย์

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๔๔
นายวีระพงษ์ เฟองฟุง

๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๔๕
นายพิรุณ ตรีโชติ

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๔๖
นางสาวชญาภา ผ่องวิลัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๔๗
นางสาวปทมาพร เงินอยู่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๔๘
นายศุภกรณ์ มาสว่าง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๔๙
นางสาวณัฐณิชา ชะเอม

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๕๐
นางสาวพรชิตา เทศอินทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๕๑
นายกันดิศ พุ่มอ้น

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๕๒
นางสาวนภัสสร ทองม่วง

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๕๓
นายศุภาโชค ทองมา

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๕๔
นายภาคภูมิ แซ่ตัง

๊

๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๕๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๐๕๕
นายสิทธิชัย ภู่แพร

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๕๖
นางสาวบุหงา บุญญานุเคราะห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๕๗
นายณัฐพนธ์ แปนจันทร์

๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๕๘
นางสาวภุมรินทร์ จิวยี

๋ ่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๕๙
นางสาวชุติมณฑน์ หวังดี

๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๖๐
นายวีระศักดิ

์

เชียงนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๖๑
นางสาวอริสรา โคกิม

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๖๒
นางสาวสุดารัตน์ เย็นสุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๖๓
นายกฤษณะพงษ์ วงษ์สวรรค์

๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๖๔
นายรักษพล ฤทธิทอง

์

๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๖๕
นายธนากร ทองชืน

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๖๖
นางสาววิภารัตน์ วงษ์เอียม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๖๗
นางสาวจิตสุภา กลินพวง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๖๘
นางสาวชลิตา สิทธิ

๒๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๖๙
นายณัฐพล มนทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๗๐
นายวุฒิเดช สาระคน

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๗๑
นายธีรภัทร ศรีอุไร

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๗๒
นายธนกร บุญศิลป

๑๗/๑/๒๕๓๗
โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๗๓
ว่าทีร้อยตรีปราณี

่

ยิมย่อง

้

๖/๘/๒๕๒๗ โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๗๔
นางสาวศุทธินี สายสุทธิ

์

๑/๔/๒๕๓๑ โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๗๕
นางสาวเยาวลักษณ์ คงบุญวาส

๒๗/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนพยุหะวิทยา วัดเขาแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงบุญรัตน์ พวงสมบัติ

๑๕/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายเมธิชัย บุญกัน

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงจิราพัชร พุ่มเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงพรจรัส สังข์เงิน

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงบุญรัตน์ พวงสมบัติ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ จันทร์ปลัง

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๘๒
เด็กหญิงพันทิตา โผดนอก

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๘๓
เด็กหญิงณัฐรภา อ่อนสี

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๘๔
เด็กหญิงสุภาพร ขำหนองเต่า

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๘๕
เด็กหญิงธนภรณ์ บุญประเสริฐ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงมัลลิกา อำภาลี

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงเปมิกา พันธ์กุ่ม

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ โดดสกุล

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงรุ้งวาลี ศรีเงิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายชลชนะ วงษ์ณิกร

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ไพรสิงห์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายพุฒิพงศ์ ฮวดกระโทก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๙๓
เด็กหญิงณัชชา อินทร์จันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๙๔
เด็กหญิงบัวชมพู รถโสดา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๙๕
เด็กหญิงภัทรารวีย์ โชคคุณ

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๙๖
เด็กชายนิติพล ม่วงเปย

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงสุพัตรา พรมทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงชนันญา ศิริวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงวรรณรดา อรามรุณ

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงสุทัตตา พร้อมไธสง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงธัญลักษณ์ น้อยเอียม

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๐๒
เด็กชายธิติภูมิ จันทร์ลอย

๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงนนธิชา พุ่มกล่อม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงสุภาวดี ปนกันอินทร์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเขาทอง วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๐๕
เด็กชายพงศธร เหมือนฤทธิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๐๖
เด็กชายมานพ อำภาลี

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายอภิวิชญ์ คุ้มชู

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายธีมากร พรมพิทักษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายพันธกร กรแก้ว

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายนันธวัฒน์ จอมกระโทก

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๑๑
เด็กชายภูตะวัน พานแก้ว

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๑๒
เด็กหญิงณัฐมญฐ์ อินทร์ชู

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๑๓
เด็กหญิงพรพิริยา พรมทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๑๔
เด็กหญิงวรรณภา คล้ายอินทร์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๑๕
เด็กหญิงวณิชยา ธัญญะผล

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๑๖
เด็กหญิงพัชราภา แก้วโต

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๑๗
เด็กหญิงวรรณวิสา พนมเวช

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๑๘
เด็กชายคุณานันต์ สงสันธิ

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๑๙
เด็กชายภาณุ อินทร์พรหม

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๒๐
เด็กชายสุทธินันท์ บุญเพชร

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๒๑
เด็กชายอมรเทพ อำทอง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๒๒
เด็กชายอาทิตย์ ทองบ่อ

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๒๓
เด็กชายศุภฤกษ์ รักชนาจ

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๒๔
เด็กชายสมภพ พรมพิทักษ์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๑๒๕
เด็กชายสุรพงษ์ แก้วสุขศรี

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๒๖
เด็กหญิงกชวรรณ มัยสันเทียะ

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๒๗
เด็กหญิงภัทรวดี สินพรม

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๒๘
เด็กหญิงสุจิตรา กุลจันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๒๙
เด็กหญิงดวงหทัย พลหาร

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๓๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ เทียนรัตนะ

๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๓๑
เด็กหญิงสุภัสสร โพธิบุญมา

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๓๒
เด็กชายวีรภัทร เพิมขุนทศ

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๓๓
เด็กชายศรัณย์ สมบุญประเสริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๓๔
เด็กชายสงกรานต์ ไล้ทองคำ

๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๓๕
เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เชือเกิด

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๓๖
เด็กหญิงวรรณพร สุขหิรัญ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๓๗
นางสาวอมราพร พลพัด

๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๓๘
เด็กหญิงเพชรนำผึง

้

แสงจันทร์ฉาย
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๓๙
เด็กหญิงภควดี เผือกผู้

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๔๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ ธูปบูชา

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๔๑
นายสิทธพร ยอดโหง

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๔๒
นางสาวอาภัสรา ต่วนชะเอม

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๔๓
นายวิชาญ อ้นโต

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาทองพิทยาคม วัดเขาทอง  

นว ๓๕๖๐/๒๑๔๔
เด็กหญิงสุพรรณณิกา

เพิมพูล

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๑๔๕
เด็กหญิงสุวรรณภา อินทร์ลอย

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๑๔๖
เด็กหญิงวรารัตน์ แฟรี

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๑๔๗
เด็กหญิงอรัญญา เย็นสุข

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๑๔๘
เด็กหญิงวิมลรัตน์ เคลือบสูงเนิน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๑๔๙
เด็กหญิงมณีรัตน์ พุ่มสละ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๑๕๐
เด็กหญิงศิรินภา คงรอด

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๑๕๑
เด็กหญิงกุลธิดา วงษ์รักษ์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๑๕๒
เด็กชายภาคภูมิ เสาเหลียม

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๑๕๓
เด็กชายสุเทพ แก้วนำเชือ

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๑๕๔
เด็กชายวชิระ สุขแสง

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองบางเดือ

่

วัดคลองบางเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๑๕๕
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีดำเดช

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๕๖๐/๒๑๕๖
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

อินลอย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๕๖๐/๒๑๕๗
เด็กชายชญานิษฐ์ พูนอยู่

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๕๖๐/๒๑๕๘
เด็กชายนพรัตน์ ขุนวัด

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๕๖๐/๒๑๕๙
เด็กหญิงวงแหวน จันเรือง

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

อินลอย
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๕๖๐/๒๑๖๑
เด็กหญิงวิภาดา เขียวทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๕๖๐/๒๑๖๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บรรทัด

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๕๖๐/๒๑๖๓
เด็กชายธราเทพ อินลอย

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๕๖๐/๒๑๖๔
เด็กชายภูชนะ เทียนเงิน

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดอนกระชาย วัดดอนกระชาย  

นว ๓๕๖๐/๒๑๖๕
เด็กชายสิรภพ พลสิงห์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๖๐/๒๑๖๖
เด็กชายพงศธร ก้องเดชา

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๖๐/๒๑๖๗
เด็กหญิงบุญสิตา ทับทวี

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๖๐/๒๑๖๘
เด็กหญิงปะพิชยา อิมสมบัติ

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๖๐/๒๑๖๙
เด็กหญิงณัฐการณ์ เอียมละออ

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายวิชญพล แก้วหร่าย

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๖๐/๒๑๗๑
เด็กชายภูมิศักดิ

์

นาคอ้น
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๖๐/๒๑๗๒
เด็กชายรัฐภูมิ ฤกษ์โสธร

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๖๐/๒๑๗๓
เด็กชายวณัฐพงค์ ยกไว้

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าโก วัดท่าตะโก  

นว ๓๕๖๐/๒๑๗๔
เด็กชายทวีศักดิ

์

ทับทิมทัย

๒๓/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๗๕
เด็กชายเฉลิมสาต สุขยิม

้

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๗๖
เด็กหญิงอริษา ว่องธัญญการ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๗๗
เด็กหญิงสุภาพร สีนวล

๒๖/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๗๘
เด็กหญิงกานต์ไพริน ปญญาประดิษฐ

๐๑/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๗๙
เด็กชายพงศกร เพชรทอง

๐๕/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายอริยะ สิงห์โตทอง

๑๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๘๑
เด็กชายสิปปกร แก้ววิเชียร

๒๒/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๘๒
เด็กชายอิน อินโสภา

๑๓/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๘๓
เด็กหญิงจิตรรัตดา นวนบุตรดี

๒๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๘๔
เด็กหญิงจรัญญา สุขยิม

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๘๕
เด็กหญิงไพรินทร์ น้อยเจริญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๘๖
เด็กหญิงกุลยา เลือนลอย

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๘๗
เด็กชายธนพล อินทนู

๐๖/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๘๘
เด็กหญิงอาจิรัตน สุขโต

๒๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๘๙
เด็กหญิงอุบลวรรณ แสงงาม

๐๓/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)

วัดพระปรางค์เหลือง
 

นว ๓๕๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายกฤษณะ ด้วงรักษา

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๑๙๑
เด็กชายพงค์สิทธ พรมกลำ

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๑๙๒
เด็กชายธานินทร์ ทองท่าพยา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๑๙๓
เด็กชายพิพัฒน์ กลินฉำ

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๑๙๔
เด็กหญิงสุภัสตรา บุญประดับ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๑๙๕
เด็กหญิงพิมพ์มาดา พัฒโนทัย

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๑๙๖
เด็กหญิงสุกัลยา ศรีสุข

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๑๙๗
เด็กชายศรัณยู ดีสุ่ม

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๑๙๘
เด็กชายพีระ แว่นแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๑๙๙
เด็กหญิงอำภาพร ฉิมสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายณัฐพงศ์ โล่ห์สุวรรณแก้ว

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงสุภาพร ศรีสุข

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๒๐๒
เด็กหญิงกิติยาพร เชือมอญ

้

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ วัดใหม่  

นว ๓๕๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงหยาดรุ้ง แก้วประเสริฐ

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๐๔
เด็กหญิงนันทนิช ประเสริฐ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายปฏิพล สุขจิตร

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายเอกราช บัวรอด

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงพรกนก เรืองชม

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๐๘
เด็กชายสิทธิพล ชมชืน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายเทพสถิตย์ หมูทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายธนศักดิ

์

หมูทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๑๑
เด็กชายสมโชค อยู่เกิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๑๒
เด็กชายวีรยุทธ โอนอ่อน

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๑๓
เด็กหญิงนิจฉรา ศรีมะละกูล

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๑๔
เด็กหญิงดวงกมล เพ้าอาจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๑๕
เด็กหญิงปนิตา เกตุจันทร์

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๑๖
เด็กหญิงอุบลรัตน์ ขำทับ

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๑๗
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ทาทำนุก

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๑๘
เด็กหญิงสุพัตรา ผิวชัย

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๑๙
เด็กหญิงปาริชาต ทองมูล

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงวัชรี ครุฑจันทร์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๒๑
เด็กชายญาณพัฒน์ บุญแช่มชู

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๒๒
เด็กชายปฏิภาณ ศรีเนตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๒๓
เด็กชายพีรพัฒน์ มายูร

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๒๔
เด็กหญิงสงกรานต์ โพธิศรี

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๒๕
เด็กชายธนากร ขุนภักดี

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๒๖
เด็กหญิงพรทิพา สิทธิชัย

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๒๗
เด็กชายสุรชัย พอตา

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๒๘
เด็กชายชลันทร สรสง่า

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๒๙
เด็กหญิงจรรยพร เมฆสุด

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๔ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายนฤเดช โกสัย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๓๑
เด็กหญิงรุ่งอรุณ ภู่หลิม

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๓๒
เด็กหญิงวิชยา ขันทองหล่อ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๓๓
เด็กชายธีรเมธ จันทร์วงศ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๓๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ขอสูงเนิน

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๓๕
เด็กหญิงรจนา สูญขุนทด

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๓๖
เด็กหญิงกัญญารักษ์ ไชยบิน

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๓๗
เด็กชายธนากร สุขจิตร

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงปนัสยา อิมเอียม

่ ่

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๓๙
เด็กชายศิริวัฒน์ รอดเรือง

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงนพรัตน์ ผึงวัด

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๔๑
เด็กหญิงศศิธร ผลทิม

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๔๒
เด็กหญิงนันต์ทิชา แก้วเวียง

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๔๓
เด็กหญิงอลิชา อารีย์มิตร

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๔๔
เด็กหญิงสุพรรษา สีชมภูนุช

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๔๕
เด็กชายพีระพล สุดเขียว

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๔๖
เด็กหญิงพลอยวาริน หยดสูงเนิน

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๔๗
เด็กชายอนุชา ศรีประเทศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๔๘
เด็กหญิงอรัญญา พรหมเสนา

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๔๙
เด็กหญิงอุไรวรรณ จ่าแสง

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

บุตรศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๕๑
เด็กชายศักดิสกุล

์

แสงซอน
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๕๒
เด็กหญิงกรรณิกา ยอดคำ

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๕๓
นางสาววราภัสร์ เส้นเศษ

๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๕๔
นางสาวรุจิดา ขามพวง

๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโคกเดือวิทยา

่

วัดโคกเดือ

่

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๕๕
เด็กหญิงแพรวรุ่ง มงคลนาม

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๖๐/๒๒๕๖
เด็กชายธารา งามสงวน

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๖๐/๒๒๕๗
เด็กชายมานะ คุ้มตระกูล

๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๖๐/๒๒๕๘
เด็กชายวันชนะ ศรีวิลาศ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๖๐/๒๒๕๙
เด็กหญิงพิมพิกา จำปาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงวลัยพรรณ ประทุมวงษ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๖๐/๒๒๖๑
เด็กชายเมธัส ทองลพ

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๖๐/๒๒๖๒
เด็กหญิงณัฐชา โตเกิด

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น วัดใหม่วารีเย็น  

นว ๓๕๖๐/๒๒๖๓
เด็กชายกันตพงศ์ ขุนอาจ

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๖๔
เด็กชายณัฐวุฒิ สิลาโส

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๕ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๒๖๕
เด็กหญิงเปมิกา หมอกขุนทศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๖๖
เด็กหญิงพรรษา พยัคมาก

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๖๗
เด็กหญิงเพ็ญนภา อุดมสุข

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๖๘
เด็กหญิงรัตนาวดี เหล่าเปย

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๖๙
เด็กหญิงอริสรา บุญทาสิน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงวิภาวิณี อนุยูร

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๗๑
เด็กหญิงณัฐนันท์ ยมนา

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๗๒
เด็กหญิงชนิกานต์ วิเก็ง

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๗๓
เด็กหญิงวรัญญา ขำคำ

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสังฆวิถี
วัดราษฎร์ศรัทธาทำ

 

นว ๓๕๖๐/๒๒๗๔
เด็กชายนฤบดินทร์ รักประสงค์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๗๕
เด็กชายบุญสิงห์ ปนแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๗๖
เด็กชายศราวุฒิ สุขเสริม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๗๗
เด็กชายอนุชา เสมาฉิม

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๗๘
เด็กหญิงฐิติพร วิสภักดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๗๙
เด็กหญิงพรนิภา คร้ามสมอ

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงยลรดี นุชแหยม

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๘๑
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ คล้ายเจริญ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๘๒
เด็กหญิงรัติยาภรณ์ ศรีกลัด

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๘๓
เด็กชายธนดล บุญประมวล

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๘๔
เด็กหญิงอัญชิษฐา เทพกัลยา

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๘๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ พุกเภา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๘๖
เด็กหญิงสุธิดา ดวงมณี

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๘๗
เด็กชายปฏิพัทธ์ อบรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๘๘
เด็กหญิงกฤตยา อิมจันทร์ทึก

่

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๘๙
เด็กชายนิพัทธ์ เกษลักษณ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๙๐
เด็กชายวัชรพงษ์ เสงียมเล็ก

่

๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม วัดลาดยาว  

นว ๓๕๖๐/๒๒๙๑
เด็กหญิงณรัญญา ประเสริฐดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๒๙๒
เด็กหญิงศิริพร คีรีทศ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๒๙๓
เด็กหญิงนันทิชา คล้ายกมล

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๒๙๔
เด็กหญิงวรวรรณ สังข์ทอง

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๒๙๕
เด็กหญิงจรรยพร บัวยอด

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๒๙๖
เด็กหญิงนฤมล แจ้งใบ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๒๙๗
เด็กชายศิวกร เดชธงไชย

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๒๙๘
เด็กหญิงธิตินันท์ สระทองทิว

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๒๙๙
เด็กหญิงอัญมณี ออมเดช

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงสุพิชญา แหลมแก้ว

๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงธันย์ชนก พรมผัน

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๐๒
เด็กชายรัชชานนท์ คำสัตย์

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๐๓
เด็กชายณภัทร เดชธงไชย

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายวันเฉลิม หมืนอภัย

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงปวีณา กมุทชาติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงอารยา ทองแย้ม

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๐๗
เด็กหญิงนริสรา ศิลาเกตุ

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๐๘
เด็กหญิงมาลิณี มากจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายวิชชากร สิทธิไกร

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงนันทกานต์ สือเรืองศักดิ

่ ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๑๑
เด็กหญิงนิชา เทียมมณี

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๑๒
เด็กหญิงพัชรินทร์ ฉำบริบูรณ์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๑๓
เด็กหญิงศริญญา แสงสว่าง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๑๔
เด็กชายทัตเทพ กันนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๑๕
เด็กชายกฤษณะ หมืนจบ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๑๖
เด็กชายปฏิพล อยู่ลือ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงนันท์นภัส สาระไกร

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๑๘
เด็กหญิงมลธิดา อาภรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๑๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา นัดสันเทียะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงวรนุช เพ็ญภักดิ

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๒๑
เด็กหญิงอาทิตยา ปุราถานัง

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๒๒
เด็กหญิงพณิชา แยบกสิกิจ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๒๓
เด็กหญิงอารียา สุขแจ่ม

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๒๔
เด็กหญิงจิดาภา ภู่ภักดี

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๒๕
เด็กชายรพีภัทร สายสว่าง

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๒๖
เด็กหญิงวรหทัย พิลึก

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๒๗
เด็กหญิงชลธิชา กงแก้ว

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๒๘
เด็กหญิงวราภรณ์ พิลึก

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๒๙
เด็กหญิงศิริมล กางกรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๓๐
เด็กชายบูรพา พิลึก

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๓๑
เด็กชายวรวรรธน์ คงคล้าย

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๓๒
เด็กหญิงศศิเกตุ อัศจรรย์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๓๓
เด็กหญิงณัฐนิชา รัตนะสวาสดิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๓๔
เด็กชายณัฐดนัย ชัยชูโชติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๓๓๕
เด็กหญิงกิติรัตน์ เขตร์กรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๓๖
เด็กชายพิชเญศ เผือกแดง

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๓๗
เด็กหญิงศิโรรัตน์ พานิชเจริญ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๓๘
เด็กหญิงวาสนา ทรัพย์ประเสริฐ

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๓๙
เด็กหญิงศิลปสุภา หาสินทรัพย์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายนรินทร์ ตรัยรัตนเมธี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๔๑
เด็กชายพีรพงษ์ เหล่าอินทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๔๒
เด็กหญิงกวินธิดา สุทธิเม

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๔๓
เด็กชายธัชชัย ฤกษ์จำนงค์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๔๔
เด็กหญิงพรรณวิสา เสนารักษ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๔๕
เด็กหญิงชลธิชา สุขรืน

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๔๖
เด็กหญิงพรทิพย์ พิสกุล

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงสุธิสา ปรีศิริ

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๔๘
เด็กชายธวัชชัย พันธัญกิจ

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๔๙
เด็กหญิงวรรณิษา งามงอน

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายพิสิษฐ์ รัตนสูตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลลาดยาว วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๓๕๑
เด็กหญิงอัจริยา บุปผา

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๕๒
เด็กชายสรารัญ ทองซิว

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๕๓
เด็กชายสุกฤษฎ์ ภูบัวลี

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๕๔
เด็กหญิงทิพย์สุดา แสงทอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๕๕
เด็กหญิงธัญญวีร์ นราเลิศ

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๕๖
เด็กหญิงนันท์สินี ทองพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๕๗
เด็กหญิงนุชจารี หมู่มาก

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๕๘
เด็กหญิงปลายฟา ชาติมนตรี

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๕๙
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แก้วเกษ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงสิรินันท์ หงษ์ดำเนิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๖๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เหล่าเขตรกิจ

๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๖๒
เด็กหญิงอรรัมภา หงษ์โต

๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๖๓
เด็กหญิงอารียา พงษ์ธัญการ

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๖๔
เด็กชายสุพัฒนพงษ์ ยอดเจริญ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๖๕
เด็กหญิงธนวรรณ เจียมจตุรงค์

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๖๖
เด็กชายศุภกิจ คงนิสัย

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๖๗
เด็กหญิงชลดา กัลทวงค์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๖๘
เด็กหญิงยลดา ไพรนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๖๙
เด็กหญิงศรุตา หาสินทรัพย์

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายอภิญญา แยบกสิกิจ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๗๑
เด็กชายไชยวัฒน์ บูรณพันธ์

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๗๒
เด็กชายสุภากรณ์ เสนาะเสียง

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๗๓
เด็กหญิงภานุมาศ เกตุพิจิตร

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๗๔
เด็กหญิงภิญญดา พรมศักดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๗๕
เด็กหญิงเมธาวี จุลมุสิก

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๗๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ แก้วทิม

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๗๗
เด็กหญิงสุวภัทร แสงดอกไม้

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๗๘
เด็กหญิงอชิรญา อุทุมภา

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๗๙
เด็กหญิงอภิญญา คำผลศิริ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงอริสา พงษ์ธัญการ

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๘๑
เด็กหญิงเพชรชรี พรมมารักษ์

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๘๒
เด็กหญิงเพชรรัตน์ ภรรยาทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงแพรวา ฤทธิเต็ม

์

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๘๔
เด็กหญิงสิรินทรา จันทบัติ

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๘๕
เด็กหญิงสุมิตรา ช่างประดิษฐ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๘๖
นางสาวฐานมาศ สอนสเกตุ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๘๗
นายธนโชติ พงษ์สาริกิจ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๘๘
นางสาวจันทร์จิรา แรงเขตกรรม

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๘๙
นางสาวนพมาศ วิชาพร

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๙๐
นางสาวนปทสวรรณ ประยูรพงษ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๙๑
นางสาวณัฐวรรณ ศรีทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๙๒
นางสาวปยธิดา ศรีประเทศ

๑๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๙๓
นายธีรชัย บุญทัน

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๙๔
นายสหัสวรรษ ไพราพ

๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๙๕
นางสาวชนาทิพย์ กระบวนกล้า

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๙๖
นางสาวประไพพร นรสิงห์

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๙๗
นางสาวสิทธิดา สุขบาง

๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๙๘
นางสาวกมลชนก มีหมืน

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๓๙๙
นางสาวชนิดา สุวรรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๔๐๐
นางสาวเนตรนภา ตรีเนตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๔๐๑
นางสาวสุรนันท์ โสประโคน

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๔๐๒
นางสาวกรรณิการ์ สุภาผล

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๔๐๓
นางสาวกองกาญจน์ มากผล

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม วัดสระแก้ว  

นว ๓๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงสกาวรัตน์ รัตนสมผล

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๖๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายศรายุท เนียมสุ่ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ผดุง
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงสลิลพร สังข์ทรัพย์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงกมลชนก คุ้มภัยเพือน

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงธมลวรรณ บุญช่วย

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงพนิดา แก้วสุขา

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๑๑
เด็กหญิงพัชราภา เชียงสันเทียะ

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๑๒
เด็กหญิงมนฑกานต์ สามัญตระกูล

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๑๓
เด็กหญิงวรวรรณ กูลเกือ

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๑๔
เด็กหญิงศิริพร ปานพรม

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๑๕
เด็กหญิงศศิธร เดชยงค์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๑๖
เด็กหญิงศุภธิดา สำราญฤทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๑๗
เด็กหญิงอัญญารัตน์ ธนะวงศ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๑๘
เด็กหญิงอัทธนีย์ แยบเกษตร

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๑๙
เด็กชายธุวชิต เสนชัย

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงพรรพษา วาริสุทธิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๒๑
เด็กหญิงสุวิภา แสงสังข์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๒๒
นางสาวณัฐพร ปุกลางดอน

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๒๓
นางสาวระพีพรรณ ปานศิลา

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๒๔
เด็กหญิงสาธิตา เชือกสิกรรม

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๒๕
เด็กหญิงออมสิน ไม้สนธิ

์

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๒๖
นางสาวชุติกาญจน์ บุญนาค

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๒๗
นางสาวเพียงขวัญ บัวพันธ์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๒๘
นางสาววิไลวรรณ ม่วงไม้

๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๒๙
นายพีรศักดิ

์

ประเชิญ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๓๐
นางสาวนฤมล เกิดผล

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๓๑
นางสาวภัทรศร ฟุงสกุล

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๓๒
นางสาวลลิตา พรมศักดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๓๓
นางสาววาสนา บุญมา

๓๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๓๔
นางสาวศิริพร อินทะสิทธิ

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๓๕
นางสาวสโรชา กลินประทุม

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๓๖
นางสาวอาภาพร แก้วบุตรสา

๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๓๗
นายธนพล ทิวาพัด

๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๓๘
นายสิริพุฒิ คงห้วยรอบ

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๔๓๙
นางสาวจิราภรณ์ ผาดี

๐๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ วัดศรีสุธรรมาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายเจษฎาภรณ์ อาทร

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๕๖๐/๒๔๔๑
เด็กหญิงบุรฑริกา ไวเกษตรกรณ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๕๖๐/๒๔๔๒
เด็กหญิงศิริวพร คงทะเล

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะเปา วัดเกาะเปา  

นว ๓๕๖๐/๒๔๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ ชานนท์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๔๔
เด็กหญิงกรรณิกา รืนรวย

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๔๕
เด็กหญิงฐิดาพร เขม้นเขตวิทย์

๒๑/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๔๖
เด็กหญิงบุญยานุช ธรรมโน

๒๗/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๔๗
เด็กหญิงวิจิตรา พูลจิตร์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๔๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เกรียงไกร

๒๕/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๔๙
เด็กหญิงสุธาสินี ไพรสนธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงไพลิน เรือศรีจันทร์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๕๑
เด็กหญิงวิสสุตา ฉายแสง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๕๒
นายศักดิดา

์

ขนานเภา
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๕๓
เด็กหญิงชนนิกานต์ บ่อทอง

๐๙/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๕๔
เด็กหญิงสุภาพร หัสแดง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๕๕
เด็กหญิงทิชากร เอียมสำราญ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๕๖
นางสาวอภิญญา เขียมสุวรรณ

๒๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๕๗
นายธรรมชัช คละจิตตา

๐๘/๐๘/๒๕๔๓
โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิวิทยาคม

์

วัดวังม้า  

นว ๓๕๖๐/๒๔๕๘
เด็กหญิงทิพย์อุษา หงษ์โต

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ วัดศรีไกรลาศ  

นว ๓๕๖๐/๒๔๕๙
เด็กชายเจษฎา เทียวศิริกิจ

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงณัฐกมล เหล่าอู

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๕๖๐/๒๔๖๑
เด็กหญิงสุนิสา คำจันทร์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนไตรประชาสามัคคี วัดหนองกระทิง  

นว ๓๕๖๐/๒๔๖๒
เด็กชายชัยชนะ แหยมโอ๊ก

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๕๖๐/๒๔๖๓
เด็กชายธีรนัย ศิริหล้า

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๕๖๐/๒๔๖๔
เด็กชายพลวัต ศรีอวน

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๕๖๐/๒๔๖๕
เด็กชายสรสิช สุวรรณ

๐๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

วัดเขาหินกราวสามัคคีธรรม

 

นว ๓๕๖๐/๒๔๖๖
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ถาดวิจิตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงมุขฐิตา แสนทำพล

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๖๘
เด็กหญิงมุตา ศรีวิลัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงเมธิตา พิมพ์ดา

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงวนิดา นวนเมือง

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๗๑
เด็กหญิงวาสนา เกษตกรณ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๗๒
เด็กหญิงวิชุดา สุพรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๗๓
เด็กหญิงศรุตยา อ้วนวงษ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๗๔
เด็กหญิงสุธิดา หงษี

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๔๗๕
เด็กหญิงสุพรรษา ปทุมสูติ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงสุมิตรา ประนามวงศ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๗๗
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ศรีประเสริฐ
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๗๘
เด็กหญิงอริศรา สดิษศร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๗๙
เด็กหญิงอัญชนา ชัยเสนา

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายชัยวัฒน์ ไชยะ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๘๑
เด็กชายณัฏฐ์ แสนสนิท

๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๘๒
เด็กชายศักดิธัช แพรดกลาง

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๘๓
เด็กชายอิษฎา อ้วนพรมมา

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๘๔
เด็กหญิงเขมมิกานต์ ภู่พันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๘๕
เด็กหญิงคุณัญญา อัมพรเพ็ชร

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๘๖
เด็กหญิงจิราพร บุญสิทธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๘๗
เด็กหญิงชาลิสา รุททองจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๘๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ถาดวิจิตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๘๙
เด็กหญิงณัฐนันท์ สนธิกุล

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กหญิงนิสาชล ไชยวาส

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๙๑
เด็กหญิงบุญนภา ผ่านสุวรรณ

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ผกา แสนเวียง

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๙๓
เด็กหญิงสุพัตรา แสนธรรมพล

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๙๔
เด็กหญิงสุมิตรา หม้อมีสุข

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๙๕
เด็กหญิงอรอนงค์ จิตรพรมมา

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เชิดนอก

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๙๗
เด็กหญิงพิยดา ผลเหลือ

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๙๘
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มุจรินทร์

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๔๙๙
เด็กชายโสภณัฐ ดรพล

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงศรินญา หงสุนา

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงจุฑารัตน์ บุตรวิชา

๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงนพสรณ์ จันทร์สอน

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงนิรชา ศรีมูลละ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงศศิกานต์ พรมสอน

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายกฤษฎา พนมเวทย์

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายธีรภัทร เขม้นกิจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายธีรภัทร์ พะชะ

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายพัชพงศ์ ภูศรี

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายพันธกานต์ สุขขัง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายอนนต์ แนบเนียร

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๑๑
เด็กชายอิทธิศักดิ

์

ศรีคำบ่อ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๑๒
เด็กหญิงเกวลิน ภิญโญทรัพย์

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๑๓
เด็กหญิงจันทิมา แข็งเขตกิจ

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๑๔
เด็กหญิงอริศรา นามบุญสิน

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๑๕
เด็กชายสุรกานต์ รักษากลิน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๑๖
เด็กหญิงชวารี ชมชืน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๑๗
เด็กหญิงมนทิยา บำรุงเขตร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๑๘
เด็กหญิงระวิวรรณ โพธิประพันธ์

์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๑๙
เด็กหญิงลลิตา สาระบัน

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงสุชาดา เจริญสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๒๑
นางสาวธัญญลักษณ์ โนนแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๒๒
นางสาวชลธิชา ไผ่พงษ์

๒๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยนำหอมวิทยาคาร วัดปางสวรรค์  

นว ๓๕๖๐/๒๕๒๓
เด็กหญิงปณิตา เกลียงไทรสงค์

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กชายชินพงศ์ โพธิกัลยา

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๕๒๕
เด็กชายชินทัศน์ โพธิกัลยา

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๕๒๖
เด็กหญิงวาสนา ปลัดทา

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๕๒๗
เด็กชายอภิชัย ผือยศ

้

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๕๒๘
เด็กหญิงชฎาพร แหยมโอ๊ก

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๕๒๙
เด็กหญิงภัณทิตา วงยะมาตย์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กหญิงจันทกานต์ สมมาตย์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๕๓๑
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีอุทธา

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๕๓๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ตะนาขาน

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปางชัย วัดศรีอุดมวนาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๕๓๓
นางสาวพัทธ์ธีรา พูดขุนทด

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๕๖๐/๒๕๓๔
นางสาวพิยดา ปนสกล

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๕๖๐/๒๕๓๕
นายธนงค์ศักดิ

์

พ่วงไพบูลย์
๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๕๖๐/๒๕๓๖
นางสาวญาดา แสงแก้ว

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๕๖๐/๒๕๓๗
นางสาวพรนภัส จันทร์ศรี

๐๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๕๖๐/๒๕๓๘
นางสาวเมธาวี อินคำ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๕๖๐/๒๕๓๙
นางสาวศุกภิรมย์ พุกแดง

๒๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๕๖๐/๒๕๔๐
นางสาวสายนำผึง

้

โลหะเวช

๒๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๕๖๐/๒๕๔๑
นางสาวเบญจนา สุขแจ่ม

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๕๖๐/๒๕๔๒
นางสาวพรนภัส แท่นนอก

๑๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๕๖๐/๒๕๔๓
นางสาวมณฑิตา แสนสุข

๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังบ่อวิทยา วัดโคกสะอาด  

นว ๓๕๖๐/๒๕๔๔
เด็กชายชัยพร สีสวย

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๓ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายธนกฤต ว่องสาริกิจ

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๔๖
เด็กชายศุภกานต์ คล้ายสมมุติ

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๔๗
เด็กหญิงกรรญกร ศรสุรินทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๔๘
เด็กหญิงกิตติมา คล้ายสมมุติ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๔๙
เด็กหญิงชนนิกานต์ รอดสการ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กหญิงชนินาถ ชาลี

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๕๑
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ใยนวน

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๕๒
เด็กหญิงณัฐธกานต์ อำมาตย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๕๓
เด็กหญิงณัฐนิชา โลหะเวช

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๕๔
เด็กหญิงนภาวัลย์ ฉิมมา

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๕๕
เด็กหญิงเพชรรัตน์ มณีธรรม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๕๖
เด็กหญิงภัทรวดี บุญจิตร์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๕๗
เด็กหญิงภิชาพร อาภัสรากุล

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๕๘
เด็กหญิงรุจิรัตน์ พุ่มเจริญ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๕๙
เด็กหญิงศิรดา

ชาญพิบูลย์เกียรติ ๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงอัญชลี ทาวัน

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๖๑
เด็กชายธราธาร แสงทองทาบ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๖๒ เด็กหญิงพรรณภัทรษา
คารวะวงศ์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๖๓
เด็กหญิงสิรภัทร บุญดล

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๖๔
เด็กหญิงอรอนันต์ ศิริเกตุ

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๖๕
เด็กหญิงอรกัญญา ตุลาชัย

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๖๖
เด็กหญิงณฐิกา ใจแสน

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๖๗
เด็กหญิงทิพปภา แก้วสุขศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๖๘
เด็กหญิงทิพวัลย์ พินสีดา

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๖๙
เด็กหญิงนภาเพ็ญ พุทธรักษา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงนิชานาถ ราชนิต

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๗๑
เด็กหญิงนิชาภัทร กรดเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๗๒
เด็กหญิงเบญญา กงไธสง

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๗๓
เด็กหญิงพิชญา คำหลง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๗๔
เด็กหญิงลักขณา กรรษา

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๗๕
เด็กหญิงศวิตา อ่อนมี

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๗๖
เด็กหญิงสิริกร บุญจิตร

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๗๗
เด็กหญิงขนิตา กลินผกา

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๗๘
เด็กหญิงนภสร อำมาตย์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๗๙
เด็กหญิงภัทกรณ์ เกิดศรี

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๔ / ๘๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๕๘๐
เด็กหญิงภานุมาศ บุญดล

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๘๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ เทียนเหลือ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงดวงกมล เอียมเนตร

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๘๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ปรางวิเศษ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๘๔
เด็กชายพฤฒภณ จันทร์ทอง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๘๕
เด็กชายรัชชานนท์ ชูก้าน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๘๖
เด็กชายอัมฤทธิ

์

วงษ์ชาลี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๘๗
เด็กหญิงเขมาพร คำหงษา

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๘๘
เด็กหญิงช่อผกา สาระนัย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๘๙
เด็กหญิงช่อเพชร คำนวนมิตร

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงณัฐฐาพร แบบเหมือน

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๙๑
เด็กหญิงธีราพร ชนไพโรจน์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๙๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ อยู่เจริญ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๙๓
เด็กหญิงพิชยา มีชัย

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๙๔
เด็กหญิงเพชรรัตน์ แซ่ทอง

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๙๕
เด็กหญิงยุพารัตน์ ผลปราชญ์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๙๖
เด็กหญิงสิรีธร ศรีมาก

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๙๗
เด็กหญิงสุจิรา แก้วมา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๙๘
เด็กหญิงสุชาดา เขียวปน

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๕๙๙
เด็กหญิงเอมนิกา ประเสริฐผล

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายสิรภพ อินสวน

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงกวิณณา สุพร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงนิพาดา เจ๊กวงษ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงพรชิตา ทองโฉม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กชายภราดร มานะกิจศิริสุทธิ

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงมาริสา ศรสุรินทร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กหญิงวนัชพร โลหะเวช

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงสุภัสสร น้อยมะลัง

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองบัว วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๖๐๘
แม่ชีบชกร สุทธเขต

๑๗/๐๖/๒๕๒๐ โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วัดหนองกลับ  

นว ๓๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงขนิษฐา บุญประคม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงสุพรรษา โสดา

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ วัดโนนสมบูรณ์  

นว ๓๕๖๐/๒๖๑๑
เด็กหญิงกมลพรรณ เทือกกลาง

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๑๒
เด็กชายธนภูมิ ทะใจ

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๑๓
เด็กชายธีรภัทร พุกแดง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๑๔
เด็กหญิงนงนภัส บุญยงค์

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๕ / ๘๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๖๑๕
เด็กชายรามณรงค์ คงเพชรศักดิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงวิภาวรรณ เชือดี

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๑๗
เด็กชายสุทธิพงศ์ พระนำ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๑๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ นินเกษม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๑๙
เด็กชายอภิรักษ์ ถินสำอางค์

่

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงเนชิตา แก้วบัวดี

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๒๑
เด็กชายธีรภัทร์ แอบจันทึก

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๒๒
เด็กหญิงรัตชนา แพรพยัพ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๒๓
เด็กชายณัฐวุฒิ วาที

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๒๔
เด็กชายจุลจักร เนตรทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กชายณัฐวุฒิ วันลี

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายทนงศักดิ

์

ชาลีกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๒๗
เด็กชายนวพล มีมุข

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๒๘
เด็กชายปยพงษ์ จันทวงษ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๒๙
เด็กชายปยะ มากมูล

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ทองเครือ
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สถาผล

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๓๒
เด็กหญิงเกษกมล พลายสูงเนิน

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๓๓
เด็กหญิงชลิดา ผู้ภักดี

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๓๔
เด็กหญิงชนม์นิภา สายสุพรรณ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงนพรัตน์ ดีสตา

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๓๖
เด็กหญิงนภลักษณ์ งอกระโทก

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๓๗
เด็กหญิงนภาพร อมรพงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๓๘
เด็กหญิงนิสา เสน่หา

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๓๙
เด็กหญิงณัฐกานต์ ดีสตา

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงวรรณิสา ธุระมานย์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๔๑
เด็กหญิงสุนิษา ม่วงลาย

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๔๒
เด็กหญิงอัจฉรา บุญชู

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๔๓
เด็กหญิงณิชาพัชร์ วุฒิไกร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๔๔
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

คุ้มดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๔๕
เด็กหญิงเพชรรุ้ง สาโรจน์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๔๖
เด็กชายธนปกรณ์ วิศิลป

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๔๗
เด็กชายทะนงศักดิ

์

ศิริแสน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๔๘
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วนำเชือ

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๔๙
เด็กหญิงปยวรรณ ปานพรหม

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๖ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงจีราพร ทูลทองแดง

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๕๑
นายวิศรุจน์ จันทร์ประเสริฐ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๕๒
นายสิทธิชัย ม่วงโสภา

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๕๓
เด็กหญิงกฤษทิพย์ วัชราทิพย์ชลกุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงอุไรวรรณ หวานทอง

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๕๕
เด็กหญิงอนุสรา แสงจันทร์

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๕๖
เด็กหญิงพิยดา ดีนาน

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองไทร วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๕๗
เด็กหญิงศิรประภา ทัมทิมศรี

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๕๘
เด็กหญิงณัฐวรรณ สุขแย้ม

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๕๙
เด็กหญิงเนตรดาว แพรเขียว

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กชายกิตตินันท์ ศรีสมโภชน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๖๑
เด็กชายนัทธพงศ์ อำไพ

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหินดาด วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๖๒
เด็กชายกันตภณ สุขโข

๒๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๖๓
เด็กหญิงเจนจิรา บุญรัตน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๖๔
เด็กหญิงจตุพร ทัพพลัน

๒๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๖๕
เด็กหญิงชุตินันท์ สืบมี

๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๖๖
เด็กชายวรากร บุญผึง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กหญิงณัฐวรรณ บุญตา

๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)

วัดมฤคทายวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๖๘
เด็กหญิงปยธิดา เทศพรหม

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๖๙
เด็กหญิงรุจจิรา กาญจนกำยาน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงกันตนา จันทร์ฉำ

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๗๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เจริญศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๗๒
เด็กหญิงอภัสรา โหมดอำไพ

๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๗๓
เด็กหญิงอรษา ชัยอำนาจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๗๔
นายธันวา ลำเลิศบุญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๗๕
นายทวีศักดิ

์

เนียมทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๗๖
นายพงษ์เพชร ลีสกุล

้

๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๗๗
เด็กหญิงประภัสสร เหมือนศรี

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๗๘
เด็กหญิงธิติมา บัวสัมฤทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๗๙
นางสาวณัฐชานนท์ ยอดทอง

๑๖/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา วัดพุชะพลูใต้  

นว ๓๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงเพชรมณี สีผึงทอง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๘๑
เด็กชายชุติพนธ์ มิงวงศ์ยาง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๘๒
เด็กชายณัฐวัตร จอมคำสิงห์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๘๓
เด็กชายธีรชัย เถือนเหลือ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๘๔
เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญเหลือ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๗ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๖๘๕
เด็กหญิงภาวิตา วันสว่าง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๘๖
เด็กหญิงสิรินาถ เรืองรุ่ง

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๘๗
เด็กชายศักดิพล

์

ขันธวิชัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๘๘
เด็กหญิงรุ่งฟา คำโสภา

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๘๙
เด็กชายณัฐนนท์ กุลมาลา

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายวรวัส เอียมสอาด

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๙๑
เด็กชายจักรรินทร์ พันธุ์จันทร์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๙๒
เด็กชายปฏิภาณ เปรมสำราญ

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเขาฝา วัดเขาฝา  

นว ๓๕๖๐/๒๖๙๓
เด็กชายธรรมธร ริวทอง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๙๔
เด็กหญิงบุญสิตา โตแฉ่ง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๙๕
เด็กหญิงสุพรรษา แสนเสนยา

๓๑/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๙๖
เด็กหญิงอรณิชา รวมทรัพย์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๙๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญสอด

๐๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๙๘
เด็กชายชัยชนะ เดชา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๖๙๙
เด็กชายปฐวีกาญน์ หมุ่นตัง

๒๘/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายรัชชานนต์ บุตรรัตน์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๐๑
เด็กชายอนุชา เรืองโรจน์แข

๑๔/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๐๒
เด็กหญิงกมลทิพย์ แพงวงค์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๐๓
เด็กหญิงขวัญกมล ตลับทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงฐิตาภา มนตรี

๒๐/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๐๕
เด็กหญิงณัฐกฤษตา พันบุญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงนงลักษณ์ ล่องลอย

๑๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงเปรมยุดา ห่วงญาติ

๐๒/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงพรพิมล โสภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๐๙
เด็กหญิงมนต์นภา สาลีนนท์

๓๐/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๑๐
เด็กหญิงลักษิกา เอียมพงษ์

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๑๑
เด็กหญิงสิริรัตน์ ศุภะนาม

๐๗/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๑๒
เด็กชายณัฐภัทร ฑีฆะพันธ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๑๓
เด็กชายปฐพี อารีพงษ์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๑๔
เด็กชายวิษณุ พงษ์วิจิตร

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๑๕
เด็กหญิงสุจิรา ชุ่มใจ

๐๗/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๑๖
เด็กชายธนกฤต บุกบุญ

๓๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๑๗
เด็กชายสฤษฎ์เกียรติ เกตุกล้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๑๘
เด็กชายดนุสรณ์ หล้าสุด

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๑๙
เด็กชายเทพนรินทร์ หน่ายอินทร์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๘ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายสุเทพ แสงงาม

๑๐/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๒๑
เด็กชายอโรชา ชูคำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๒๒
เด็กหญิงใบเตย ขุนทา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๒๓
เด็กหญิงยลดา บุญธรรม

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๒๔
นายธเนศ สาสุนัน

๐๑/๐๖/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๒๕
นายธนพจน์ โพธิกลาง

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๒๖
นายพงษ์พัฒน์ พงษ์จีน

๑๖/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๒๗
นายพิทักษ์ ตังสินชัย

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๒๘
นางสาวชลดา เทพเมืองนาม

๐๙/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๒๙
เด็กชายทศพร อุโคตร

๒๔/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๓๐
นางสาวสุนิสา แก่นแก้ว

๒๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๓๑
นางสาวชลนิชา ศรีรางวัล

๒๘/๐๙/๒๕๔๓
โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๓๒
เด็กหญิงพัชราภา เพ็ชรรินทร์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๓๓
เด็กหญิงชุติภา พันธุ์งาม

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๓๔
เด็กหญิงอำพรศิริ พันภู่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงมัน วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๓๕
เด็กชายบูรพา พงษ์ฉาย

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๓๖
เด็กหญิงอัญชรัตน์ พ่วงยิง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๓๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุทธิโก

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๓๘
เด็กหญิงรุจิรา ธรรมสาร

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๓๙
เด็กหญิงธนพร ใจเสมอ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงชญานิษฐ์ สาจันทร์

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันเสน วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๔๑
เด็กหญิงดารินทร์ อินทร์จันทร์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๔๒
เด็กหญิงวัลลภัคร พันธมนต์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๔๓
เด็กหญิงชนิตา เหลาเหล็ก

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๔๔
เด็กชายวิรชัช บุญทันเรือง

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๔๕
นางรุ่งทิพย์ เกตุขาว

๐๗/๐๙/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๔๖
นายการุณ รุ่งเรืองวิรจน์

๒๗/๐๖/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดหนองตะโก วัดจันเสน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๔๗
เด็กหญิงกันธิมา ต้านวงยันต์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๔๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา จอมคำสิงห์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๔๙
เด็กหญิงอรทัย กุลาสี

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายนพคุณ บุญเนตร

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๕๑
เด็กชายสิโรจน์ ปนตระกูล

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๕๒
เด็กหญิงนันทิตา ชาหอม

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๕๓ เด็กหญิงปพรรษวรรณ
ลาภเวช

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๕๔
เด็กหญิงศศิธร พรมคำ

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๗๙ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๗๕๕
เด็กหญิงอรัญญา คำพา

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๕๖
นางสาวธมลวรรณ แผ่นทอง

๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๕๗
นางสาวสุนันทา บัวบาน

๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๕๘
นางสาวนิรัชพร เรืองกสีจิต

๒๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๕๙
นางสาวนีรชา โตรัสมี

๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนช่องแคพิทยาคม วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๖๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา งามเกลียง

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๖๑
เด็กหญิงอรปรียา เมืองคลี

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๖๒
นางสาวณิชกานต์ เวชกรณ์

๑๓/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านโคกเจริญ วัดช่องแค  

นว ๓๕๖๐/๒๗๖๓
เด็กหญิงทักษพร พาไทยสงค์

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๖๔
เด็กชายชินาธิป อินภิชัย

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๖๕
เด็กชายธนภัทร ศรีทอง

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๖๖
เด็กชายปฐวี สาแสงพวง

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๖๗
เด็กชายเอกรัตน์ เหล่าเขตกิจ

๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๖๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหมือนทรัพย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๖๙
เด็กหญิงฐิติชญา กตะศิลา

๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงนริศรา ชัยสงคราม

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๗๑
เด็กหญิงนฤมล เหมือนทรัพย์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๗๒
เด็กหญิงนุจรี การะภักดี

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๗๓
เด็กหญิงบุษยา จบศรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๗๔
เด็กหญิงปนมณี พุเพ่ง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๗๕
เด็กหญิงพัชริดา เนตรทิพย์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๗๖
เด็กหญิงพิมพิศา โชระเวก

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๗๗
เด็กหญิงรติกาล ประกายสกถล

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๗๘
เด็กหญิงรุ่งนภา แดงรอด

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๗๙
เด็กหญิงลักษิกา แนวสุภาพ

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๘๐
เด็กหญิงศันศนีย์ เทียนย้อย

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๘๑
เด็กหญิงสุตาภัทร ยังเหลียม

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๘๒
เด็กหญิงสุภิญญา วัดสุริวงค์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๘๓
เด็กหญิงเสาวภาคย์ อินทวารี

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๘๔
เด็กหญิงโสภิตนภา ตุมสียา

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงอฐิติยา ผิวพิมพ์ดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๘๖
เด็กหญิงอมรรัตน์ ราชแสง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๘๗
นายพีระพงษ์ ขันทองดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๘๘
เด็กหญิงกรรณิการ์ ขันทองดี

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๘๙
เด็กหญิงกัลยา ดารงค์

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๐ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงจันทิมา ขันกสิกรรม

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๙๑
เด็กหญิงจินตนา กะมุทา

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๙๒
เด็กหญิงชมพูนุช นราศรี

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๙๓
เด็กหญิงชลชนก พันธ์แจ่ม

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๙๔
เด็กหญิงนิติยาภรณ์ สวาทวงค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๙๕
เด็กหญิงวาสนา สาแสงพวง

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๙๖
เด็กหญิงสายฝน แนวสุภาพ

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๙๗
เด็กหญิงสุดารัตน์ บัวตูม

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๙๘
เด็กหญิงสุธาสินี แก้วโพธิพระ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๗๙๙
เด็กหญิงสุนิสา ไกรทอง

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงสุปรียา คงสิบ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๐๑
นางสาวกุลจิรา นวนสำลี

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๐๒
นายศรันย์ อินภิชัย

๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๐๓
นายกนกพล แช่มคลำ

๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๐๔
นายจตุรงค์ พงษสาตร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญศรีจันทร์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๐๖
นายณัฐพล พละสาร

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๐๗
นายสดุดี คงสิบ

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๐๘
นางสาวธนัชชา ศรีรงค์

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๐๙
นางสาวสุวัชรี ตาธิยะ

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๑๐
นางสาวศุภสุตา เอียมชัย

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๑๑
นายเฑียรชัย ขำเฉย

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๑๒
นายกฤษฏิ

์

น้อยพันธุ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๑๓
นายณัฐภัทร จันทร์ศิริ

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๑๔
นางสาวพิศมัย คำขวัญ

๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๑๕
นางสาวนริศรา พลเมืองหล้า

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๑๖
นางสาวรังสิมา กาละภักดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๑๗
นายจิรายุส ศรีทอง

๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๑๘
นางสาวบุษกร รักไทยวัฒนา

๐๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๑๙
นางสาวภัคจิรา โก้เครือ

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๒๐
นายศุภชัย ทังนาค

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๒๑
นายแสนภูมิ กรันทก

๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๒๒
นางสาววิชิตา แก้วบัวดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๒๓
นางสาวรุ่งนภา สมหมาย

๒๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

นว ๓๕๖๐/๒๘๒๔
นายอนุสรณ์ ฉำแจ่ม

๐๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๑ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๘๒๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ทับทิมสว่าง

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๒๖
เด็กหญิงวรรัตน์ พันธุรัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๒๗
เด็กหญิงสิรินธา สุวรรณหงษ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๒๘
เด็กหญิงนันธิดา พึงสวัสดิ

่ ์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๒๙
เด็กหญิงสุวรรณดี สิงห์รัง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กหญิงนิรัชพร สมบูรณ์พันธ์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๓๑
เด็กหญิงพัชรพร จูอี

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๓๒
เด็กหญิงนภัสสร แซ่ฮ้อ

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๓๓
เด็กชายสิรวิชญ์ กรวยทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๓๔
เด็กชายวัชรากร อ่อนเมือง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๓๕
เด็กชายธนพล ขำประถม

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๓๖
เด็กชายมงคล รักษาชอบ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๓๗
เด็กชายอรรถพล คุ้มมัน

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายสุรเชษฐ์ สุขอินทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๓๙
เด็กชายสุรเดช สุขอินทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายรพีภัทร เปรมทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๔๑
เด็กชายแนววิทย์ อยู่แย้ม

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๔๒
เด็กชายธีรภัตร์ เช้าโต

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๔๓
เด็กชายนทรี ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๔๔
เด็กหญิงมาริสา น้อยเอียม

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๔๕ เด็กหญิงโสภาพรรณวดี
มาสบาย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๔๖
เด็กหญิงวรรณรดา จูอี

้

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๔๗
เด็กหญิงปนัดดา สุขันที

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๔๘
เด็กหญิงจิรัชญา วงษ์จันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๔๙
เด็กชายอภิชา กลินหอมกมล

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงสุปาณี รุ่งรัตน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๕๑
เด็กชายอนุชา ดีเนียม

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๕๒
เด็กชายปยะพงษ์ สกุลคงคา

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๕๓
เด็กหญิงปาติกา มีสิน

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๕๔
เด็กหญิงสู่ฝน ทองศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๕๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ เหมือนสังดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๕๖
เด็กหญิงสุชาดา ศรีสิทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงนิติยา หมอยาดี

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๕๘
เด็กหญิงภาวินี หนูทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๕๙ เด็กหญิงจันทร์ประภา
กันทรัพย์

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๒ / ๘๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

นว ๓๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงจารุณี เทพมณี

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๖๑
เด็กชายชินดนัย พูลเขตนคร

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๖๒
เด็กชายนที ดาวสุข

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๖๓
เด็กชายภูริ ใจกล้า

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๖๔
เด็กหญิงพิมพร จวบศรี

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๖๕
เด็กหญิงณัฐริกา วงษ์รักษ์

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๖๖
เด็กหญิงนันทวรรณ ทับทิมศรี

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๖๗
เด็กชายณัฏฐศักดิ

์

คำงาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๖๘
เด็กชายจักรกฤษ คำผ่อง

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๖๙
เด็กชายติตติพัฒน์ เจริญสุข

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายกฤษฎา ภู่เหมา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๗๑
เด็กชายสายธาร อยู่ทอง

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๗๒
เด็กชายณัฐวัฒน์ คุ้มมัน

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๗๓
เด็กชายวีรพล ธูปขำ

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

นว ๓๕๖๐/๒๘๗๔
เด็กหญิงณศิริ ศรีนารอด

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม วัดนิเวศวุฒาราม  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดนครสวรรค์  ๘๓ / ๘๓

้
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