
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๙,๓๙๒ คน ขาดสอบ ๑,๘๙๓ คน คงสอบ ๗,๔๙๙ คน สอบได้ ๔,๓๓๙ คน สอบตก ๓,๑๖๐ คน (๕๗.๘๖%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๐๐๑
นางสาววิชชุกร จันทร์น้อย

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๐๒
นางสาวนภัสศิริ สุขทรัพย์

๒๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๐๓
นางสาวนุสรา เต็งสุวรรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๐๔
นางสาวนำฟา คงทิพย์ปญญา

๑๗/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๐๕
นางสาวสุกัญญา สุขประเสริฐ

๐๕/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๐๖
นางสาวสุพรรษา ประคำ

๒๔/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๐๗
นางสาวรัตนา คำอ่อน

๑๒/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๐๘
นางสาวมาลี ปาพ้นภัย

๒๗/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๐๙
นางสาวจำป บุญรอด

๐๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๑๐
นางสาวจริยา สัมพันธมิตร

๒๐/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๑๑
นางสาวพัชรินทร์ ศรีอ้น

๒๘/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๑๒
นางสาวจุฑามาศ ทิพยเนตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๑๓
นางสาวอรพิณ หลำใจซือ

่

๒๐/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๑๔
นางสาวสมพิศ ด้วงประโคน

๐๒/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๑๕
นางสาวเขมจิรา พวกแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๑๖
นางสาวอรอุมา มูลทองคำ

๐๘/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๑๗
นางสาวไพจิตร เมืองจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๑๘
นางสาวคนึงน้อย บางหลวง

๐๘/๐๘/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๑๙
นางสาวปรียาภรณ์ ศิริพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๒๐
นางสาวปราณี อิมเต็ม

่

๑๓/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๒๑
นางสาวเนตรทราย โกปน

๐๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๒๒
นางสุดใจ สุ่มพลัดพุ่ม

๑๙/๐๓/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๒๓
นางกุสุมาลย์ เฉยปน

๑๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๒๔
นางสาวธนพร ชัยอนุชิต

๐๓/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๐๒๕
นางสาวสมลักษณ์ ทรัพย์ล้อม

๑๗/๐๓/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๒๖
นางสาวมลตรี กลินกุหลาบ

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๒๗
นางละเอิน ขมิลทกูล

๑๗/๐๙/๒๔๙๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๒๘
นางสาวดวงกมล ดวงสุวรรณ

๓๐/๐๓/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๒๙
นางปวันพัสตร์ คงเพชรศักดิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๓๐
นางสาวอนุสรา จันทร์แดง

๒๕/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๓๑ นางสาวอาทิตย์ทิพยธาดา

เรือนดี
๑๐/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๓๒
นางลัดดา เขียวพุทธ

๑๖/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๓๓
นางสาวทองอยู่ สระทอง

๐๑/๐๑/๒๕๐๔
เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๓๔
นางสาวธัญญา จันทร์อำ

๒๒/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๓๕
นางสาวนงลักษณ์ ขาวจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๓๖
นางสาวชลธิชา คงคาลัย

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๓๗
นางสาวสุวิมล ศรีอาวุธ

๑๒/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๓๘
นางชัน

้

ชุ่มเย็น
๓๑/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๓๙
นางสาวสุจินต์ ฤดีทัย

๐๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๔๐
นางสาวพรทิพย์ สร้อยศิริ

๒๙/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๔๑
นางสาวจันทร์ฉาย วงที

๒๗/๐๙/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๔๒
นางสาวสัมฤทธิ

์

หนูพิน
๐๕/๐๑/๒๕๐๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๔๓
นางสุนทร มันเขียว

่

๐/๐/๒๔๙๓ เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๔๔
นายไพรัช ถาวรศักดิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๔๕
นายตรีเนตร พรายเพริด

๒๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๔๖
นายนพดล ขันสันเทียะ

๒๓/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๔๗
นายเกรียงไกร โตเนียม

๒๗/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๔๘
นายพงศ์เทพ กะมุทา

๒๘/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๔๙
นายอนุชิต อ้นนารี

๐๒/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๕๐
นายสมคิด สวัสดี

๐๓/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๕๑
นายวสันต์ โอสด

๐๗/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๕๒
นายวรรณะ เข็มทอง

๑๙/๐๒/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๕๓
นายวันชัย รุกขชาติ

๑๖/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๕๔
นายธิณณกร โทอ่อน

๐๘/๐๑/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๕๕
นายธเนศ บางแดง

๑๗/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๕๖
นายวรายุ เขียวพุ่มพวง

๒๔/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๕๗
นายเจษฏา ต้นตระกูล

๐๒/๑๐/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๕๘
นายมานพ ชิตสาท

๑๒/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๕๙
นายสุชาติ บุญศิริ

๑๐/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๐๖๐
นายธงชัย ศรีรักษา ๐/๐/๒๔๘๗ เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๖๑
นายอนาวิล จำนงค์ศรี

๐๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๖๒
นายพลวัฒน์ ช้างแจ้ง

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๖๓
นายมุนินทร์ จันทรา

๐๕/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๖๔
นายกัณทัศน์ น้อยกรัส

๐๙/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๖๕
นายญาณเดช บุตรพรวง

๒๔/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๖๖
นายธนภัทร แข็งสาริกิจ

๒๓/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๖๗
นายวิศรุต จันทร์หอม

๑๘/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๖๘
นายพงศธร แหวนทองคำ

๑๑/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๖๙
นายจิรพงศ์ พูลทรัพย์

๐๒/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๗๐
นายกิตติ นาคประสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๗๑
นายอนิรุต เล็กชม

๒๒/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๗๒
นายบรรพต เมืองฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๗๓
นายสุรฉัตร สีมา

๓๐/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๗๔
นายศราวุธ นิดปราณี

๐๓/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๗๕
นายสุทิน มาชืน

่

๑๘/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๗๖
นายอำนาจ เกตุชลา

๑๕/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๗๗
นายสันติภาพ ไขระย้า

๒๓/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๗๘
นายเอกพล สมศรี

๐๕/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๗๙
นายพิษณุ ปนทอง

๑๑/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๘๐
นายทนงศักดิ

์

อภัยภักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๘๑
นายสุรชัย จำนงพรหม

๒๐/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๘๒
นายจิรวัฒน์ แต้มทอง

๒๔/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๘๓
นายธวัชชัย จุลกะ

๓๐/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๘๔
นายอภิชาติ เจริญบวรศักดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๘๕
นายบุญเหลือ สุขโอบอ้อม

๐๒/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๘๖
นายณัฐพล อยู่เกตุ

๐๑/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๘๗
นายสาโรจน์ ชุ่มเย็น

๑๖/๐๖/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๘๘
นายเกียรติยศ หนูเทศ

๑๒/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๘๙
นายรณกร กลินระลึก

่

๒๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๙๐
นายธวัชชัย มาชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๙๑
นายเอกลักษณ์ ขาวเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๙๒
นายภูริทัต ธิตะจารี

๐๑/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๙๓
นายสะสุมา พึงไชย

๒๘/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๙๔
นายอานนท์ ต่ายครุธ

๑๑/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๐๙๕
นายวันเฉลิม อ่อนแก้ว

๐๕/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๙๖
นายพัฒนา ศรีพิมพ์

๒๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๙๗
นายณรงค์ มิคะนุช

๒๙/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๙๘
นายกิตติพงษ์ เอียมราคิน

่

๒๕/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๐๙๙
นายสมยศ จำปาศรี

๒๖/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๐๐
นายจุตรวิทย์ นากกร

๑๘/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๐๑
นายธนกร เพ็ชรแดง

๒๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๐๒
นายพงศ์เนตร อินบึง

๒๗/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๐๓
นายธรรมนูญ บัวมาก

๑๐/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๐๔
นายอนุศักดิ

์

มาตยกิจ
๒๑/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๐๕
นายสุวิทย์ กวางแก้ว

๓๑/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๐๖
นายจีรวัสส์ สุขนิลพัฒน

๑๓/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๐๗
นายณรงค์กรณ์ ถาวรศิริ

๒๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๐๘
นายนัทธพงศ์ คำโต

๐๒/๐๔/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๐๙
นายเพ็ญเพชร แตงไทย

๒๕/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๑๐
นายบุญญฤทธิ

์

แสงทอง
๒๐/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๑๑

นายนัฐกานต์ อินรัญ
๒๗/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๑๒

นายสุรเชษฐ์ วัสสุตตะมะ
๐๗/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๑๓

นายสมประสงค์ ทองเศรษฐี
๐๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๑๔

นายชิษณุพงษ์ เฮงเฮียะ

๊

๑๓/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๑๕

นายทรงกรด สุดนาวา
๑๑/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๑๖

นายปยะพงษ์ คำจริง

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๑๗

นายนิติ วรรณประทีป
๓๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๑๘

นายวศิน กระสายแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๑๙

นายสุรศักดิ

์

เพ็ชรล้อมทอง

๒๗/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๒๐
นายอภิสิทธิ

์

กลมแก้ว
๒๖/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๒๑

นายเบญจวิทย์ เจริญพันธ์

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายนราพัฒน์ พลอยเขียว
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายภัทรพล ปญญา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายรัชพล หอมชืน

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายรัฐภูมิ เมืองขุนรอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายวรภพ บุญประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายอลิฟ มิงเมือง

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายทีปกร โพธิเกตุ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๒๙

เด็กชายธนชาติ สิริมงคลพิทักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายธนพล ทองพรรณสิงห์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กชายกิตติธัช อำเขียว
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงปานทิพย์ ชูชาวนา
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๓๓
เด็กหญิงมณฑากานต์ คงคะนันท์

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงสุดาสิริ รอดพงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงอินลดา สุขเกษม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงชนิตา มาดวง
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงพรญาณี สืบสวง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงนิชาภา ศรีปญญา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงวิมลรัตน์ บุญยัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๔๐
นางสาวอรทัย จารุภัทรพาณิชย์

๐๙/๐๗/๒๕๑๐
กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๔๑

นางสาวอัจฉรา อ่อนละออ
๒๐/๐๑/๒๕๐๒

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๔๒

ว่าที ร.ต. กำพล

่

ทองคำ
๑๔/๐๓/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๔๓
นางสาวประทินทิพย์ โสตถิปณฑะ

๑๖/๐๑/๒๕๑๐

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๔๔

นางสาวชนิดา ครุธทิน
๒๒/๐๖/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๔๕

นางชญาณี ด่านขจรจิตร
๒๔/๐๕/๒๕๐๖

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๔๖

นางปราณี ม่วงทอง
๑๒/๐๗/๒๕๐๐

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๔๗

นางลำภู สิงห์เพ็ชร
๑๗/๐๒/๒๕๑๖

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๔๘

นางสุพาพันธ์ เรืองฤทธิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๒๑

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๔๙

นางปราณี โรจน์อรุณ
๒๙/๑๐/๒๕๑๑

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๕๐
นางมลิดา เมฆเจริญ

๒๑/๑๐/๒๕๑๓

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๕๑

นางภรณี เลาวกุล
๑๓/๐๑/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๕๒

นางธิดารัตน์ ปานทิม

๒๗/๑๒/๒๕๒๔

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๕๓

นางสาวรัตน์ดา รัตนเจียมรังษี
๐๕/๑๐/๒๕๑๗

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๕๔

นางสาวศิริเพ็ญ ฟูพงษ์
๐๘/๑๐/๒๕๒๗

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๕๕

นายภุชงค์ คงเถือน

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๕๖

นายศราวุธ ช่างม่วง
๒๘/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๕๗

นายสุรเดช มู้จันทร์
๑๓/๐๙/๒๕๓๐

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๕๘

นายวีรพล มัดจุ
๐๓/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๕๙

นางสาวมธุรส เฉลิมสิงห์
๐๒/๐๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๖๐
นางสาวเหมือนฝน มีสวัสดิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงบุญตา เกตุแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงสีไฟ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงวิรฎา ไวว่อง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงสีไฟ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงฐิติมา บุญชู
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงสีไฟ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงกฤตยา สุรรัตน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงสีไฟ วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๑๖๕

นางชูศรี ศักดิเพ็ญศรี

์

๐๙/๐๓/๒๕๐๐
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๖๖

นางสาวชมพูนุท บุญนาค
๓๐/๐๓/๒๕๒๕

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๖๗

นางสาววิภาวดี สีตนไชย
๒๒/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายมนตรี ฉิมพิภพ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กชายยุทธนา มีบรรดิษฐ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายเนติธร ชืนชม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายศิภูษา ออมสิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กชายพีรพัฒน์ จันชดา
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายคมสันต์ เจ้าแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

เผ่าพันธุ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กชายพีรพัฒน์ โภศัยจตุรภัทร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายเลิศชัย โกปน

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายมิงมงคล

่

ปานรักษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายศักดิดา

์

คงสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงสุภัทรา ธีรานนท์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงชุติมา ฉิมพานิชย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงศุภาภรณ์ บุญมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงธันยพร ชืนชม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงอาภัทศรา สายจัด
๑๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงวรรณิชา กระต่ายทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงสุภัสสรา ยอดจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงอริศา การิยศ
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงกันต์กมล หมอนขำ
๒๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงก่องพร อารีรักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงวนิดา สดนวล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ขุนนคร

๒๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายอนุรักษ์ พลิงลูกอินทร์

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงจิดาภา ทองเทียน
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๙๓

เด็กชายดนุสรณ์ หนูคงคา
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กชายศิริโชค แสนอุ่น
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายชัยทัต จงรัมย์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายพรณภัทร คำนวนถ้อย
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงสุภรมาศ ดำมินเสส
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงฟาใส เขียวพุทธ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๑๙๙
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ ค่ายชัยภูมิ

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงชนินาถ จันทร์สิงห์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ธิอินโต

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายสิทธิภัทร เชียงลอย

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายวัชรินทร์ เฮงส่าย

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายสิทธิชัย ชูฉำ

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายสตภรณ์ ชุณหเอือเฟอ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงปาลิดา โสภา

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กหญิงกชวรรณ อรุญมาศ

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงสุนิสา สอนสุภาพ

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงเกสรา โชติรัตน์

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๑๐
นางสาววิลาวัลย์ กันมัง

่

๐๙/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๑๑

นางสาววัชรี ดีมัน

่

๐๙/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๑๒

นางสาวกัญญา อินทร์ยอด
๒๖/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายชนะชัย ธรรมจินดา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายภูมิภัทร ก๊กมาศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายภูริภัทร ไวยุวัฒน์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายวรุณ สุวรกิม
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายวัชรากร พลขันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายชัยวัตร คงมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายยุทธภูมิ จันทร์สมบัติ
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กชายวัชรพล ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีสังข์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๒๒

เด็กชายวิทวัส ทางาม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายกวีพงษ์ นวานุช
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายนราพัฒน์ สุแดงน้อย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงพรวดี สุขเจริญ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงชนมน ม่วงชู
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อุปละ
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงกุสุมา นาดอน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงมนัสพร ทิพย์ศร
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงกนกพร อินทร์ธนู

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงสุปรียา อินทกูล
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงแพรชมพู คงเกษม
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงขวัญมนัส เทียนขำ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ถินวงษ์แพง

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงขวัญจิรา ทับทวี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ คชสาร
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงไอญาดา ประกอบ
๐๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงตรีชฏา แสงสมจิตร
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

นิมานะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงธันย์มุนินทร์ จันสอน

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงนิศาชล ผลดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงนภัสสร วิเชียรชัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กชายยศธนา เกิดเพ็ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายอัครพงษ์ ศรีบาง
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายกฤตยาคม กลินบุญ

่

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ซินมุข

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์โท
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายธนพล แก้วกำพล
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายธนากร สุขเกิด
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายธีรภัทร เพ็ชรัตน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายโกสินทร์ ทรงประดิษฐ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายณัฐเศรษฐ บัวจรูญศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๕๓

เด็กชายปณณวรรธ ธนะมัน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ขุนชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายคณพศ พุ่มเจริญ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายดลรวี พิมพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๕๗

เด็กชายณฐกร ยีคิว

่ ้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายอธิวัฒน์ ผลพุฒ
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงนฤมล สงวนทรัพย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงลลิตา ปรีรัตน์

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงภัทรธิดา นิลขันธ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงสุธิตา จำปาอ้วย
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เชือจีน

้

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กหญิงอมลวรรณ พิกุล
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงสุชาดา นุชมี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงปนัสนา ชุ่มเย็น
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงพัชรีภรณ์ แก้วสว่าง
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงนริศรา หยำวิลัย
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๖๙ เด็กหญิงแพรพรรณราย
ศรีเกษม

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงนภาพร สิงห์ลอ

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงกนกวรรณ์ บันทึก
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ภู่
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงธมนวรรณ สุรินทร์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่ม้า
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายธีรัตม์ อยู่ยืด
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๗๖

เด็กชายวีระพล ผาสุขโอษฎ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายจิรายุ สนามทอง
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

มานะกิจ

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายศรายุธ สืบเหล่ารบ
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายฉัตรตะวัน เปยมงาม

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายนาวิน ฤกษ์อุดม
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายณัฐดนัย ยีคิว

่ ้

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กชายลาภสิน เปรมศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายพิชิต ครุฑศรี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายธนารัตน์ หลีมัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงสิรินาถ ขุระสะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงสุพรรณษา สิงหา
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงนำฝน สุขเจริญ
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงกนกพร พรมนอก
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงกมลเนตร ทองเผือก

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงโยศิตา บุญประเสริฐ
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงชลลดา การะถ่าน
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงนิศรา คงเนียม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงเกษรา โตเขียว
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงณัฎฐริกา เรืองฤทธิเดช

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงวริศรา สกุลณี
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงอโรชา บุตรคลี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์ลอ
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงนัทชา ทุมมา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงศศิธร จุ้ยเรือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงสุรีย์ฉัตร พันธ์เพียร

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายนพดล ไวยุวัฒน์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายณัฐวัฒน์ โสภาคดิษฐ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายกฤษฎา กวยทะวิมล

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายราชกฤต ไชยูปถัมภ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายคุณากร พุ่มเพชรสา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กชายพัทธดนย์ ต่อสกุล

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายถิรพล ปอมสาหร่าย

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายศรัณู อยู่เบิก

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายภูวดล โมราเพ็ง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายกริชเทวา ทองเชือ

้

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายภูริณัฐ ศรีจิตรานันท์
๐๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายชโยดม มะธุรส
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงวรรณษา เทพนาคิน
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงธิดามาศ พรมประดิษฐ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงสุภิศา เพชรไทย
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงกชกร พิมเมือง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงชนิดาภา ทองหมืนศรี

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงวรัญญา ชุ่มเย็น
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงมนฤดี สังข์โพธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงรมิตา ยวงบุบผา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงจิราพัชร ศรีสะอาด
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงสิรินภา มะธุรส
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงปาริตา ทองนิล

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงนภรัตน์ อ่อนศรี
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายปรารถนา โรจนันท์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงชลณิชา ศรีกอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงชนกนันท์ ชาวพิจิตร
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงพิชญธิดา กลินเกิด

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงจิตปราณี คล้ายคลัง

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงเบญญาภา ชมภูวิเศษ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กชายปรเมษฐ์ งามสอาด
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายธนาธิป หอมทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วมณี
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายณัฐภัทร มีชัยโย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงณัฐพร สุขจิตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ปลืมบัว

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงวรรณวลี ปรีเปรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กชายกันตนาท ม่วงประเสริฐ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กชายชนาพัฒน์ คำเทียง

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายภากร พิมพ์นิม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายจิรพัส อินทกรณ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายภาณุพงษ์ พูนทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายธรรมสรณ์ โรจนวิจิตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงญาณาธิป อ้นอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๔๖
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์ สิงห์ทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เงินมันคง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๔๘

เด็กชายสุรทิน คล้ายยิง

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายรพีพัฒน์ ศรีสุข
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงชญาภา ศรีวิชัย

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กหญิงสุกัญญา สินธุชน
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายวรโชติ ศิธรกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายณัฐวัฒน์ อรรถอาภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๕๔

เด็กชายณฐวรรธ คิดอ่าน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กชายกองพัน บุษบงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายกนล จันทร์เพ็ญ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงสิรภัทร พุ่มโต
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงธัญสินี ขุนทองพันธุ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เพ็ชรพิจิตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงศิรินญา มูลชาติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กชายปะการัง ณะสตา
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงชมม์นิภา อ้นอินทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงมุทุตา ทองดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงวณิสา อพิลแล
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายธันยภพ จรกิจ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายอิศวเรศ สีพุต
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงกฤติยา จันทร์ตรา
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงกวินธิดา กันทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๖๙
เด็กหญิงนันทวรรณ กาสีทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงบุษราคัม ใจกลำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงศิรัญญา มัจฉา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงอินทราวดี แสนสุข
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายกฤษณภัทร จันทร์เทศ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๗๔

เด็กชายธนายุ สง่างาม
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑ / ๑๒๕
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พจ ๓๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายนนทกานต์ อัษฎาธานนท์
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายพุฒินันท์ สุรารัก
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายเมธัส เล้าแสงสุข
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายอธิพัฒน์ ชูงาน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายอริยพงษ์ เชือสุวรรณ์

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายนิรวัชร์ ธรรมสถิตย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายวัชร ลาภะสัมปน
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงสุชาดา สุบรรณา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา ว่องการไถ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงณัฐรัตน์ เสียงเล็ก
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงปญชาน์ ยาตรา
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๘๖
เด็กหญิงภัทรประพิณ

คิดะ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เรเรือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายพุทธพล ชัยศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายพัทธนันท์ กุลบุตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายภูริช ภัทรประดิษฐ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กชายคณาเสข ปรารถนารักษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายนันทพล บุญอ้น
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กชายพัชรพงศ์ นพรัตน์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายพิสิษฐ์ วัฒนาบัวยิม

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายสุขุมรัฏฐ์ อุดมศิลป
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายกันต์กวี ศรีทัศน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กชายบรรณาพจน์ ฉำอินทร์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายวรโชติ บัวจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายธนโชติ ทองทวีสิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายชิติพัฒน์ ภู่ทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงวิชุดา ใจงาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงชลดา บัวชุม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา อินทร์ศักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภัทรประดิษฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงปลายฟา ทองนาค

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กหญิงอนัญญา เส็งขำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงปพิชญา ไชยพรพัฒนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงปาฏลี แพพ่วง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สิงห์ลอ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงกิติญา ศรีสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงธีราพร ไทยตรง
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงญานิศา ทองมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงภูษิตา เสาวรภย์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงจิรภรณ์ คงมี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงธนกมล จงชาญสิทธิโท

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๑๖

เด็กหญิงวรปรียา คลังเพชร
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงสุภนิชา ศรีโสภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงเปมิกา รัตนมูลปญญา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงธมลวรรณ โตน้อย
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เอียมประเสริฐ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงวัชรมน คมวัชรพงศ์
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงกฤติมา กุลเจริญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงพชรศร พรหมสูตร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงพีรยา ดิวรางกูร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงพัชรพร บุญญา
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงณัฎฐนรี แต้มครู

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๒๗
เด็กหญิงณิชิกาญจน์ เดียวสุรินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา สิงห์คาร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๒๙
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โมรีรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงนัชชา สุรินสม

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงภัทรวดี
ปญญาวิจารณกุล

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงสิริภา ไชยา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงพิชญธิดา ปานรอด
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายเลิศพงศ์ เลิศสถิตย์ดำรง
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายศุภกร เรืองเทียง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายปรินทร สุวรรณรัตน์
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กชายณภัทร สุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายฉัตรดนัย วุฒศรี
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายมีโชค อินสูนย์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายพันธ์พงษ์ ผะอบเหล็ก

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานทิม
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายกิตติคม เขียวขำ
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายกฤตนัย กุศลจิตโต
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๔๔

เด็กชายวรรธนะ ประดับเชือ

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายสุวโรจน์ โรจน์วศินกุลเดช
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายสิรวิชญ์ เดชะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายสุรพล ขำคง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กชายณัฐภัทร นันทศาสตร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กชายศราวุฒิ งามสม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายภูมิพัฒณ์ ประสาทชัย

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงชฎารัตน์ หาญสาริกัน
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงอชิรญา จันทะโก
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๕๓
เด็กหญิงวรัญญาภัทร์ กลัดแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงวริศรา ชาติแพงตา
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กหญิงสุนิษา กุลสะ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงธนพร สิงห์เรือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงชมพูนุช ปราบปญจา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงนัสนิชา อิมรอด

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงปภัสวดี ฉายศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก กาญจนอุดม

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงณปภา ยอดจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงอรณิชา
จิรธนไพศาลสกุล

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงชนมน สายสุขุม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงวิไลวรรณ ศรีวุธ
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงกรกช ดวงดี
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๖๖ เด็กหญิงเบญญานันทน์
จันทร์สุขวงศ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงวิจิตรา ธนูศร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงพิยดา มาเนียม
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงณิพัชรา ปญติ
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กหญิงณัฐชยา รักสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายกิตติภูมิ ทองดอนยอด
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายชวกร สีราย
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กชายณัฐกรณ์ ศรีบาง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กชายสิทธิพร ยีสุ่นแก้ว

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายนนทวัฒน์ ยอยหนูรอบ
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

หมืนสุวรรณ์

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายณัฐนนท์ ศรีแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายธนภัทร ศรีอาวุธ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๗๙

เด็กชายชนภัทร เมืองเหลือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๔ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายกฤษณพล ท้าวทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายชนสรณ์ อุปมาอำ
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กชายฟาฮัด พัวพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กชายธนพล ทองรอด
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายกิตติภัทร วงษ์ลำดวน

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายชญานนท์ มิชิฉัยยะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายธรรมทัศ ทับทิม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

การะเกตุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายศุภกร อินทสระ
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงเปรมฤดี ดวงแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงนุสรียา พ่อธานี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงอชิรญา เอียมต่อม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงรักษณาลี สุขเกิด
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงรังสิมา ฤทธิชัย
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงพิชชาภา อินตะมะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กหญิงยุรวรรณ บัวผัน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงจุฑารัตน์ วิจิตรพล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงณิชมน วนิชยาโกศล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีษะแย้ม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงสุภาวิตา ปะสุตะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ สังข์ทอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายกันต์ มีโชคสม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายนราวิชญ์ คงเมือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กชายกิติภูมิ ปาวิน

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายศุภณัฐ แจ่มไธสง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายอินทัช ใจดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๐๖ เด็กหญิงสิริโสภาภรณ์
วงศ์เสาร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงพิมพิชญา มัชฌิมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงญาณิศา จิตต์มัน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงกฤตยา บุญพันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองใบ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงณิชกานต์ จันทร์กลิน

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก โกวิทปกรณ์กุล
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงปภาวดี มีลุน
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงกุลภัสสร์ ปณราช
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๕ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บัวชุม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงพิชญธิดา จันเพชร

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงณัฐมน พงษ์ศักดิกมล

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงปณฑิตา เทียงธรรม

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงจิราพร ชาวทำนา
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงอภัสรา สิงห์ลอ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงพินิดา สุริยะพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงพินันดา สุริยะพงษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายกฤษกร พุ่มคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายณัฐวรรธน์ ทองเหมือน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงพาขวัญ เพ็ชรพงษ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงสุพิญชา ม่วงลาย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงชนัฎา มะโพงเพ็ง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงกัญรินทร์ โมริตะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงณิชกมล เร่งพลัง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงวรรณกร ทัศนะพรพิศาล

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงศุกลภัทร ศรีจำนงค์
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงสุพิชญา โตมี
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงศศิธร ครุธทิน
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงวรัญญา หนูทอง
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๓๕

เด็กหญิงณญาดา ผึงเย็น

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงโชติกา แก้วทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มาลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงดุสิตา พรพ่วง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงหฤทัย ศรขำพันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กชายพีรพล ภู่โพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา อำทัพ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วทอง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงปยาพัชร ทองดอนแอ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายพสิษฐ์ กิติพงษ์พรสิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายกวินภพ เพ็ชรวิจิตร
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงจตุรพร บุญปู

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงศศิชา ระบุตรดา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงอาทิติญา ศิริไกรวัฒนาวงค์
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงศตพร อินตะมะ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่
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พจ ๓๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คำแตง

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงปาณิศา เขียวพุ่มพวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงธนัชชา ลาภพิพัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๕๓
เด็กหญิงพลอยนภัส มาพันธุ์สุ

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงอริสา ฉิมศิริ
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงนมิตา แก้วกำพล
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงชนัญชิดา คำเขียน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงมีนณิสา ภักดีโต

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงกัลย์สุดา หนูอุ่ม
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายณัฐภัทร แก้วป
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายนรธีร์ คำเขียน

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงสมหญิง ครุธเฉย
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงรพีพรรณ ปาละวัธนะกุล
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๖๓
เด็กหญิงรัฐติยากรณ์ นาคคำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงนิศาชล ธรรมาวงษ์
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายวยสกร เสนแสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายณภัทร สีแดง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงธัญชนก พฤกษะวัน
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา โฆษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงอุษาวภาค บุญช่วย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงพรรณษา ดีมัน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงเจนสุดา พ่วงบุใหญ่
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงศิริประภา แก้วสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงวันวิสา แก้วสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงนฤมล เยาวกูล
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กชายโชติปกรณ์ รุณนะทัศน์
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญเทศ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงหทัยรัตน์ รักษางาม
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำชะล่า ลำชะล่า  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงจอมขัวญ สุวรรณโรจน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หนองนาดำ  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายธนภูมิ มีผึง

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หนองนาดำ  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายวรพงษ์ หยำวิลัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กชายธนภัทร ผลธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ศิริ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กชายปรเมธ มหายนต์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๘๔

เด็กชายญาณพัฒน์ รุ่งฉัตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๗ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กชายอัคคเดช สีกอง
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กชายจักรพรรดิ บุญมี
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายสุทธินันท์ นาคเทียน
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายภูศิริ พรมมาส
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีผึง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายภาคภูมิ สอนภาษิต

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

หมอนเมือง
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงพัชรวรรณ ทองปาน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงพรรณพร สมุดไทย
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงธนพร หลิมผึง

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงเจษฏาพร สุขวัฒน์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงจันทร์จิรา อุ่นใจ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงพีรดา เนียมปู
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๙๘
เด็กหญิงเนตรอักษร สนอ่อง

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อ่อนตานา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงลลิตา กันเกตุ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กหญิงณรินทร แก้วทองคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงนิตยา จุมภู่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายจิรภัทร ตงเท่ง

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงเนตรชนก วงษ์วาลัย

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายวิริยะ สงครามมา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายภานุพงศ์ หอมเจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายพชรพล ฤกษนันท์

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายศุภกร จันทวงศ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงนิว ซือสัตย์

่

๔/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายชนาธิป จันทนารักษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายธนากร จิราภรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงวาสนา สาทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงนงลักษณ์ พุ่มไสว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงปณิตา ชุ่มชืน

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กหญิงปารวี ศรีบุบผา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงศิรประภา ดีฮวบ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายจุฑาวัตร ตงเท่ง

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายวีรวุฒิ กุตะนันท์
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กชายมานพ สร้อยจำปา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๘ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายฐิติวัสส์ สว่างแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายวีรภัทร สดใส
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายปกรณ์ ก้อนคำ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายพีรวัส อินทะกะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ นิลวัฒน์
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายปรัชญา จิตรสุวรรณ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๒๖
เด็กหญิงเบญจญาณี แสนคำ

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงอริสา สนธิ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงอริสสรา สิงห์ลอ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงทิฆัมพร เอียมโอด

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงรตนวรรณ ประไพภักดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงเจษฎาพร ประไพภักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายอานนท์ คล้ายผูก
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายชยุตพงศ์ ทองคำ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงวรรณวิษา คงเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายธนากร คงช้าง
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายณัฐพล มารถลม
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงจินตนา ศรีแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ คำแตง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายนพรัตน์ ทรัพย์พร้อม
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๔๐
นางสราญรัตน์ สุรรัตน์เรืองกุล

๑๖/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๔๑

นางทองวรรณ ปานจิตต์
๑๔/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายกิตติพศ ติฐานะ
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายนพดล เอมสันต์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายไกรวุฒิ ขาวหนู
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายประเสริฐ กลินบุญ

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายสรวิชญ์ คำอ่อน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายณัฐภัทร ยิมทรัพย์

้

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงอนัญพร พงษ์เมธี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงวรรณวิษา แสงทับ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงพรรัมภา ขุ่มด้วง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงหน่อย วังกรด
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงพิรญาณ์ สุภาษร
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงสุณิสา พลราช
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงชุติมา จำปาดง
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๙ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงดลยา กฤชทับทอง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงจิราพัชร แจ้งภักดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายอรรถพร ศรีฉำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๕๘

นางกัลยกร พันตรีเกิด
๒๖/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขวัญเกิด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไดชุมแสง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงณิชาภัทร อินทร์วิชัย

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดชุมแสง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ ชูศรี
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไดชุมแสง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงณัฐพร อิมเอิบ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไดชุมแสง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายคมกฤช ด้วงแก่น
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กชายคมสันต์ วงมาเกษ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายสุทธิเดช พรมมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กชายดลชัย สีผึง

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงธัญญานุช ภู่แบ่งไม้
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ดาวกลาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กชายราเมศวร์ จุ่นพันธ์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กชายอัครเดช คะเณย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายพรพิพัฒน์ ดีศิริ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายภูริพัทธ์ วิมล
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงบุญศิริ อ่อนเปยม
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงวรรณวลี เชิดมี

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงอทิตา ยอดจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงบัณฑิตา จับฟน
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายนพรัตน์ ตรีพัฒน์
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายนรเชษฐ์ ธรรมมา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายพีรพัฒน์ อินสูนย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายภาณุพงศ์ เพ็ชรรัตน์

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายธีรวัจน์ กัณฑะษา
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายชยุตม์ จันทร์อ่อน
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงวิภาดา มณีขันธ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงธนัชชา ชินแสน
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายอานน รอดกุล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายอิสราพงศ์ ชังม่วง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายณัฐพงษ์ สายบุญเลิศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงกรชพรรณ ถูกชัยภูมิ
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงนฤมล เปยมบุญ
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง วังกลม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๐ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายศุภวิชญ์ แจ่มใส

๒๙/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายศุภณัฐ แจ่มใส
๒๙/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายพงศ์พันธุ์ เมฆดำรงศรี
๒๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๙๓

เด็กชายนพรัตน์ อิมนิม

่ ่

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายสรวีย์ แก่นเสน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๙๕

เด็กชายกวินท์ กิจธรรมกุล
๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายพิพัฒน์ เสือเหลือง
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๙๗

เด็กชายกฤตวิทย์ โพธิอยู่

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงจิตตาภรณ์ แก้วกระจ่าง
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงพิไลวรรณ ชูเมือง
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองเพ็ง

๒๖/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายณัฐชัย รัตนวิจิตร

๑๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายสุรพงศ์ ดำมินเศก

๒๕/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายจิรวัฒน์ บุตรแสนคม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ หงองาม

๒๖/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายฐิติพงศ์ สินสุวรรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายธีรพงศ์ พันธุ์ประดู่ ๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายธีรดนธ์ ปูหลังกลำ ๑/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๐๘
เด็กชายชัยสิทธิ

์

แก่นสนธิ

์

๒๗/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายธนภัทร ปนเงิน ๗/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๑๐
เด็กชายชาติชาย อิมนิม

่ ่

๓๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายจักรพงษ์ อุนานันท์ ๒/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงจริยา หลวงโย
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงนิภาพร แก้วกอง
๑๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงวราภรณ์ นาคทองดี
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๑๕

เด็กหญิงนภัสสร บุสโต
๑๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๑๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองเพ็ง
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงรุ้งตะวัน บัวพูล
๒๔/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๑๘

เด็กหญิงศศิธร บุตรศรี
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายพนัชกร ประสาน
๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงชลธิชา อ่อนนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

วังมะเดือ

่

 

พจ ๓๔๕๙/๐๗๒๑

เด็กหญิงกชกร แสนสุข
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

วังมะเดือ

่

 

พจ ๓๔๕๙/๐๗๒๒

เด็กหญิงณัฎฐมณี กิตติอุดม
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

วังมะเดือ

่

 

พจ ๓๔๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายวิวรรธน์ ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

วังมะเดือ

่

 

พจ ๓๔๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายฐิติกร จันตระ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

วังมะเดือ

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

ชูศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

วังมะเดือ

่

 

พจ ๓๔๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายไชยภัทร แก้ววิเศษ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

วังมะเดือ

่

 

พจ ๓๔๕๙/๐๗๒๗

เด็กชายคณา เครือทอง ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายกฤษดา พนารักษ์ ๙/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายกรวิชญ์ อึงใจภักดี
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายรุ่งเพชร เงินขาว

๒๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายเอราวัฒน์ คบบัญฑิต
๓๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายอนุชา พงษ์พานิช

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายธนพนธ์ แสนหลวง ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายธีรภัทร รัสมี
๑๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๓๕
เด็กชายอิศรานุวัฒน์ มิงมณี

่

๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายอภิชาติ โยธาศรี
๓๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายกิตติพศ เทียนเหลือ
๑๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายกิตตินันท์ บัวภา ๖/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๓๙

เด็กชายก้องภพ หอมเจริญ
๒๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงกาญจนา หอยสังข์

๒๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงอรดี ศรีสวัสดิ

์

๑๘/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงอภิชญา เทียนเงิน
๒๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงศิริวรรณ ไชยสาร ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงสุพิญญา วงศ์ชมพู ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๔๕

เด็กหญิงสิรประภา พรมสอน ๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงภาวิดา สว่างเมฆ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงศิรินทรา เดชเดชา
๑๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงธรรมกมล เย็นจันทร์
๒๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงพัชรียา ทัดทอง
๑๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงนำทิพย์ วรฉัตร

๓๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๕๑

เด็กชายปรเมศส์ คำติง

่

๒๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายรชฏ ซู
๑๒/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๕๓

เด็กชายสถาพร จรรยา
๒๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๕๔
เด็กหญิงพลอยชมภู เกตุพิจิตร ๙/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๕๕

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ตรัยรัตนพิทักษ์ ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงจันจิรา กรรณภักตร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายอิสรา ศรีสมบัติ
๒๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายบุณยกร แก้วอำไพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายจิรายุ ปนมาตร์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายศิริชัย กลินจันทร์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงกมล ดำมินเสก
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงกฤษนภา ชอนหนองบอน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงชไมพร อิมผึง

่ ้

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงธัญชนิต ถาวรกูล
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงพัชรี บัวขาว
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ แก้วเขียว
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงสุภัสสร เจริญสุข
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงอรวรา กรรณภักตร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๖๙

เด็กชายชุติพันธ์ แก้วกำพล
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๗๐
เด็กชายเถลิงพงษ์ แก้วกระจ่าง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายบริวัตร กรุดอินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายสุภวัตร แย้มเสาธง
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงปาริชาติ ปนอยู่
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๗๔

เด็กชายศตวรรษ แพนศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายชูเกียรติ สินยอม
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงพนิดา พรหมมานุวัตร
๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๗๗

นางสาวเกสรา ศรีจันทร์กลัด
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงปภาดา ธรรมชาติ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงพรนัชชา ชูเมือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงพรธวัล ชัยแก้ว

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงสโรชา งามสะอาด
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงมาริสา กลินจันทร์

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงปญจพร คันศร
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงพิชญ์สินี เมฆทวีป
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายถนอมศักดิ

์

ยิมเบา

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๘๖

เด็กชายอธิยุต ทัดเทียง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๘๗

เด็กชายจักรภูมิ สร้อยวิชา
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายวีรกุล วสันติวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายชยานนท์ ศรีมณฑา
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายตวัฒน์วงศ์ กาญจนะ

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๙๑

เด็กชายธัชพล สงวนสุข
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายพศิน เกตุศักดิ

์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงปรัชญา ถาวร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงณัฐนิชา ศิริไกรวัฒนาวงศ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๓ / ๑๒๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงศีรนา ศรีโสภณ
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงชิดชนก สมสุข
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงนุชฎา บุญสาร
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงเจรนันท์ แพรเปย
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๗๙๙
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์ อำพันพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงกันยาพร พาที

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงพัทธานันท์ เกียรติพงษ์พันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงรัตน์รพี ลีฬหะวิโรจน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงฐิตารีย์ พลัง

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๐๔ เด็กหญิงพลอยรัมภ์ภา
ผิวเพชรดี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงแพรทิพย์ ฉิมพานิชย์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายณัฐพล โรเด

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๐๗
เด็กชายอริย์ธัช บุญตอบ

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๐๘
เด็กชายรัฐกร ดอกเทียน

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิโชติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๑๐
เด็กชายสุกนก รัตนวิชัย

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๑๑

เด็กชายสุทธีกานต์ ทองห่วง
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๑๒

เด็กชายวายุ มันตะสูตร
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๑๓

เด็กชายภศวีร์ เอนกพงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๑๔

เด็กชายดนุพงษ์ สุขหนุน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายภูศณะ มานัสนนท์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงเกศวิไล สังข์ทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงสุวิมล เพ็ญสมบัติ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงณิชชรีย์ โชควรเลิศธนนท์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงอมรพรรณ เหลียวสุวรรณ
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงแพรวา จันทรเทศ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงสุวิชญา สอนราช
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงฌาติมา มัชฌิมา
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงธนภรณ์ เอมใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงอภัสรดา เกตุอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงธนัสถา ไกรสอน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงอรวรรณ หงษ์สัมฤทธิ

์

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงพิชญธิดา กลัดแก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๒๘

เด็กหญิงธรรมสรณ์ ทับทิมแดง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงศิริพรรษา เชยชูศรี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๔ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๘๓๐
เด็กหญิงสุทธดา แสงดอกไม้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๓๑

เด็กหญิงพาฬขวัญ ภู่สวรรค์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๓๒

เด็กชายสนธิ รีเรียง
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายชัยรัฐ กิฬานันทน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์ ยอดเปลียน

่

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กชายระพีพงษ์ ปญญาสงค์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายวศิน นุ่มกรุด
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายพิพัฒน์ จันทร์ชาวนา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายณัฐศักดิ

์

สาลิกา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงศิวารยา น่วมโพธิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงพสุ เดือนเพ็ญ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงพิมพกา เทียมสอน
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กหญิงภูริชญา อยู่สินไชย
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงกัญญาภัทร สุวัฒนา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงวรกานต์ เมฆทวีป
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงอารียา ก๊กมาศ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงธัญวรัตม์ ขำฉา
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงศศิกานต์ กันเจียก
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กหญิงธันยาพร แสวงสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงทิฆัมพร พรมมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กหญิงธนพร

อัศวโกวิทไวโรจน์
๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงขวัญชีวา พรมอยู่
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงศิริกาญจน์ ชูเมือง
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กหญิงวลัญช์รัตน์ บุญเปยม

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงนัฐนันทน์ หนูหนุน
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พิลึก
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายสุประดิษฐ์ มูลประเสริฐ
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายทีคะฑัต แก้ววิจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายบุญยกร พันธนะ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายธนภัทร ประสาทสีดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายกฤษฏิติพงศ์

์

จันทรเดช
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายสรวิศ ศรีจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กชายศุภวิชญ์ ศรีสอาด
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กชายรัตนากร นามพุทธา
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กชายภูมิพัฒน์ บุญพิทักษ์
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กชายพิทวัฒน์ ปานสนม
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กชายสมสวัสส์ อำเทศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายปญจเวธน์ โรจน์วศินกุลเดช
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงตวงพร ยกเชือ

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงบัณฑิตา หงองาม
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงธัญชนก ม่วงหมี

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงณิชา เขียวสอาด
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๗๒
เด็กหญิงพรรณวรัศม์ รัตนะบรรจงการ

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงชนัญชิดา วังศรีคูณ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงธีราภรณ์ หวังดีมันคง

่

๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงภัควลัญช์ ฤทธี
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงวราภรณ์ ใจจำนงค์
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงพีรธาดา วงค์ละมาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงรักษิมา วิจันทร์ตา
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงณิตินัดดา ใจสนธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงณัฎฐธิดา พิมขาว

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายญาณพัฒน์ ครุฑจันทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สำรวล
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายธเนศ ชมญาติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายนภันต์ สว่างเมฆ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงนิชนันท์ เอียมราคิน

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงสุภารัตน์ นงนุช
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงกรองทอง กันฟก
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงชัญญานุช จุลบุตร
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายชินวัฒน์ นะราชา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ จันทร์สว่าง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๙๑
เด็กหญิงเปรมปารณีย์

ประสงค์ผล
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงพิมดาว ประมูลชัย
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงปานพร กรวยศิริวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงปานวาด กรวยศิริวงศ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๙๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ยังเพ็ง

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายเจษฎากร จันทาทับ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายพุฒิพงศ์ ช้างมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ อิมขุนทอง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายรัชตะ ปนแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๖ / ๑๒๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงผกาวรรณ คัชมาตย์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แพพ่วง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงพิชชาภา สุขประเสริฐ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงธารารัตน์ บุญโต

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายณัฐดนัย นันทะวรรณ์

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายภัทรวรรธ สิงห์โตทอง

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงมนชิตา ชมภูพืน

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กชายภูมิภัช จิรัฐเดชากุล

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงสุรดา ภิญโญ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายณัฐดนัย แก้วทองคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายวรเมธ ช่างสลัก

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายศุภณัฐ สุขใจ
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงฉันชนก มัทธุขัด
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงพิมพิศา ธูปหอม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายสุริยะ ชืนสนธิ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายชัชนันท์ ทรัพย์ทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กชายสามารถ เมฆโพธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กชายนวพล ผายผัน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายธเนศ กรีพัต
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายมงคล ใจมุ่งดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงชลธิชา สุขดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กหญิงชนิกานต์ ยมภูม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงกัชชรส สงค์โพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงจิรวรรธ ขาวทิพย์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงฐิติภา จอมเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงปณิดา คงเมือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายศุภเศรษฐ์ แก้วกำพล
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายณัฐภูมิ เพ็ชรเจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงพิชชาภา สมเนตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงราตรี จันทวงค์
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงอภิญญา ติณะมาศ ๔/๖/๒๕๔๙ ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงศิริเนตร ยุระมาศ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงศศิธร สุขเจริญ
๓๑/๖/๒๕๕๐

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงขวัญนภา จุ้ยเย็น
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงพัชชา เทศนิยม
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๗ / ๑๒๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายธีรพงศ์ เสามี
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายภูวดล สุมาลา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายมงคล เทียนแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๓๘

เด็กชายทรงภพ ภูสวน
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายพิชัยภูษิต สุขเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงปาริชาติ เพิกขุนทด

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงสุนิตา โสมชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงประภาสิริ อินทกูล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงพรรภัสษา คัชมาตย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กหญิงภนิดา พลอยประดับ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กหญิงพิมลรัชต์ ลายทองคุณาธิป
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายปริญญา คงรอด
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายวิทวัส เสนานุช
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายสพล ศรีศิลป
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขจรศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายภวรัตน์ ปราบงูเหลือม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายธนเดช สินไหม
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายเจษฎา เงินกลม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กชายปฐพี ก๋าเกตุ
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายสุรพล สุขสวัสดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายภัสพงษ์ สุทธศาสตร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายอิทธิพล ทองใบ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายศราวุธ กลมเกลียง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายนพชัย สุวรรณดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงศุภมาศ อิมอยู่

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงปนัดดา วงค์วาส

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงพรภิมล ชืนใจ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงณีรนุช องค์ประเทศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงศิริพร จันทวงศ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงศศินภา บุญบัว
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๖๕
เด็กหญิงสกาวเดือน อินทร์กลัน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงสิริยุพา น้อยสมวงษ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายณัฐชัย ทองรอด
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายธีรพล แก่นเสน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายอโนชา ทองชาติ
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๘ / ๑๒๕

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายวุฒิพงษ์ เงินกลม

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายธนพล ดีมี
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายชัยชิต กระโจมพล
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงสุมาลี อ่อนผา
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๗๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยุระมาศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ธูปหอม
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงชนิตรา ทองเพ็ง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๗๗
เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์ นาคสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงดารัตน์ เกิดดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงขนิษฐา จันทวงศ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงรันทม

่

แก้วทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๘๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ เพ็ญศรี

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงอัจฉรา องค์ประเทศ
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา เสามี
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงจินนิพา โรจนาพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายปยะ ทองสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายณัชพล ครุฑเกิด
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กชายณัฐพล สมนางิว

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายศรายุทธ กรุตเกตุ
๑๘/๐๕/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศาสตร์แก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๙๑

นางวันเพ็ญ แสงศรี
๒๒/๑๐/๒๕๒๐

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๙๒

นางมาลี บุญแย้ม
๑๐/๐๔/๒๕๐๗

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๙๓

นางสมจิตต์ แย้มสันต์
๐๔/๐๒/๒๕๐๔

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๙๔

นางวิมาลิน คงรส
๒๑/๑๑/๒๕๐๕

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๙๕

นางสาวพนาวรรณ ไทยเจริญ
๒๘/๐๙/๒๕๒๐

ศพอ.วัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงณัฐพร ตุงคะศิริ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับยา วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงสุภาวินี แตงศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับยา วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงวรัญชลี เจริญสุข
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับยา วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา จันทรา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับยา วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๐๐
นางสาวปวีณา เขียวทอง

๐๑/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านวังทับยา วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

นัดดา
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงธนภร สินค้างาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ สิงห์ลอ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงภรภัทร พรามไธสงค์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) วัดโรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงวาสนา ระตะสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงชลณิชา คันธภูมิ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงกิตติกานต์ เพ็ชรพิจิตร

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงนาตษา ภู่คง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา ปานหลิม

๒๕/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงพรนิภา ภาคีวุฒิ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายอัมรินทร์ นิมสนิท

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) วัดโรงช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ยิงสอาด

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงวิภาวี ปานนาค
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงอภินันท์ รอดอินทร์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๑๕

เด็กหญิงธนภรณ์ คันทัพ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงศิรภัสสร สุขโชติ
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงรัตติกาล สอนชัยพล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงสุกัลยา สอนชัยพล
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๑๙

นายวีระยุทธ บุญเกตุ
๓/๑๑/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายพงศธร ชาวพิจิตร

๒๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายภานุภัทร สุวรรณ
๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พานเงิน
๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงแพรพรรณ เกษี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงพรรษา เกษี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงเนตรชนก ปาเมืองมูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงชนาภา เทียบช่วง ๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงปนัดดา บุญตา
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๒๘

เด็กชายประกิจ มีระกูล
๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๒๙

นางวิจิตรา เขียวทอง ๙/๗/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายอาทิตย์ นากนวล

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายศุภกิจ เมฆชอุ้ม
๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายณัฐวุฒิ อินทร์ใย ๙/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงวสุรี ทับทิม ๔/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงยุพิน มูลชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รอดอินทร์ ๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงปยะวดี กองเต็ก ๕/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงน้องนา พันธ์ผูก
๑๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงสาวิกา สุขสอาด
๒๕/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๓๙
เด็กหญิงมณฑกานต์ อินทะวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๐ / ๑๒๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กหญิงจินต์จุฑา ศรีสนาม

๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๔๑

นายเอกชัย รุ่งเรือง
๒๑/๖/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายคุณากร พรมศร

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงกุลนิดา สกุณา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พงษ์ศิริ
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงดารินทร์ สุขเจริญ
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กชายธันวา วงศรีดา

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงณัฐณิชา จันขะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงนฤภัทร สุวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายพิริยะ ไกรสร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายเฉลิมชัย แง้มแก้ว

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล ท่าพิกุล  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กหญิงชมพูนุช สิทธิรัมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล ท่าพิกุล  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายชัยวิศิษฐ์ อำพาณรณ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล ท่าพิกุล  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายวิทวัส พูลเหล็ก
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล ท่าพิกุล  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายปริวัฒน์ เงียวเกิด

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล ท่าพิกุล  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๕๕
เด็กหญิงปาภวรินทร์ วาจาจ่าง

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล ท่าพิกุล  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กหญิงสุภัสสร อ๊อดหมี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล ท่าพิกุล  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงมาริสา บุ่งอุบล
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล ท่าพิกุล  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กหญิงภาณุสรณ์ มีเทียม
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล ท่าพิกุล  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กหญิงสุจิตตรา นาคประสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าพิกุล ท่าพิกุล  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ ชูแก้ว

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายธนพล รุ่งรัตน์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายศิวกร หลากสุขถม
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กชายพสิษฐ์ เกษมสงคราม
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายวีรภัทร พันธุรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กชายจักรพล พุ่มเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กชายชนกันต์ เพ็งมี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กชายอดิศร พรมจันทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กชายวีรภัทร แสงทับ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายวีรวัฒน์ แสงทับ
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายธนพล บูรณ์ขุนทด

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงธิติมา กลมสี
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๗๒
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ หีบแก้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงสุกานดา วงษ์เจียม
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงนันทวัน ไชยูปถัมภ์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๑ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงศศิธร เอียมอุไร

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงณิชกานต์ สายจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงธนพร มณีสรากุล
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงธันย์ชนก แปนสะอาด
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงสุชานาถ โพธิเจริญ

์

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงศิรภัสสร อินทะกะ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงวาณิชา ไชยพรม
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงสิริวิมล มุงขุนการ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงนฤมล ภูมินอก
๑๑/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงวรรณา ปุยวงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กชายโทวรินทร์ สุขากุล
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กชายณัฐดนัย คงสุข
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กชายพงศ์พัฒน์ สินสุวรรณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายพงศธร เทพประมวล
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กชายปศิธิโชค ด้วงทอง
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ หงษ์สัมฤทธิ

์

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายนนทพัทธ์ อาจวงษ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ถาวร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายเจษฎา สุขโส
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กชายองอาจ อาจไชยชนะ
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายอภิสิทธ์ ยวนใจ
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงพัชราวดี ขำชุ่ม
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กหญิงชนากานต์ เรืองเลียง

้

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงกาญจนา พรมจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงอัฐภิญญา เนตเพ็ง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงจารุวรรณ เรืองเลียง

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงสิดาพร วงษ์เงิน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา ขาวทรงธรรม
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงเสาวคนธ์ แย้มลำใย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กหญิงสุภัสสร บุญเพิม

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงวิภาวรรณ ก้อนแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กชายคมสัน ผ้ายก๊ก
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายณฐพงศ์ ภู่โต
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายณัฐชนน บุญวิเศษ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กชายสิทธินนท์ น้อยปญญา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๒ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ทนดี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กชายสรวิชญ์ สีลา
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงณัฐสุดา กาบแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงศิรดา เชือดี

้

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงกานธิดา รุ่งอรุณ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กหญิงสุปรียา คำภาพันธุ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายอภิวิชญ์ แปนเกิด
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงกมลชนก เจริญขำ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงกวินธิดา เอมสวัสดิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงปนัดดา คัญทับ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงนันทกานต์ ทิพย์เนตร
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายณัฐนนท์ เสียงเล็ก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายศรัณยู พิมพ์โพธิ

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงรัชนก วิชาชัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ จันทับ

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงษิญาดาภา ทองหลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงณัชชา สอนบุตร
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงสุภาพร ศรีเมือง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงสุภนิดา น้อยทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๒๙

เด็กหญิงนำริน ย่นปลิว
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงพิจิตรา เพชรเหล็ก
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงกมลวรรณ ชุ่มแจ่ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๓๒

เด็กหญิงธมนวรรณ ถัดทะพงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กหญิงธมลวรรณ อินทรขาว

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงภัคจิรา ตรีวิชัย
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายอัครพล หนูตะถัวนอก

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๓๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ ช่าวยคำชู

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พิมพาเพ็ชร
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กชายชนพัฒน์ นาคคล้าย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงชฏาพร มูลคลัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๔๐

เด็กหญิงธัญชนก ใจมงคล
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายวรเมธ มะลาศรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายยศกร เผือกโสภา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ วงศ์ทับทิม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายกฤษฎา เขตร์จำลอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๓ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายเอกรัตน์ สุวรรณรอ
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กชายภานุพงษ์ ดีวชา
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายจีระวัฒน์ สายจัด
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กชายรัตนิน กุระสุนทร
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงวริศรา มันใจ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงสุภรัตน์ แกสันเทียะ

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงธนัชพร โพธิจินดา

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงพนิดา นุชนาด
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงรุ่งทิวา ธรรมมา
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กชายธีรพันธ์ โกฉิม
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กชายธีรวัฒน์ เสนาชัย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงสุชาดา พรมแพร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงวลัยลักษณ์ วันเนตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กชายกิตติภูมิ ฤทธิบุญ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายวิทวัท บัวอ่อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายธนวัฒน์ นะราชา
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายธีรภัทร อาสนเวช
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายภัทรดนัย คชประสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายวีรภัทร ใจเทียง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงชนาพร สาวชาวนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงตุ๊กตา แคต่าย
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กชายกฤษกร คำภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กหญิงกานต์ธิดา ขุนชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำคะนอง วัดวังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๖๘
เด็กหญิงโสภาพรรณ ย่างหาร

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านถำคะนอง วัดวังอ้อ  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๖๙

นายยงยุทธ น้อยทรัพย์
๓๐/๐๕/๒๕๐๔

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๗๐

นายรุ้งภูธร ภาศรี
๐๘/๐๕/๒๕๑๙

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๗๑

นายชวลิต เจศรีชัย
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๗๒

นายแมน ไกรสอน
๓๑/๐๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๗๓

นางประภัสสิริ รักทุ่ง

๑๖/๐๑๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๗๔

นางสุธาสิณี ปนใจ
๑๗/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๗๕

นางสาวโยทะกา กู่เณรน้อย
๐๒/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๗๖

นายชินภัทร ภู่แก้ว
๑๑/๐๓/๒๕๒๒

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๗๗

นางสาวมยุรี ร้วนทร
๐๖/๐๘/๒๕๓๐

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๗๘

นางสาววิไลลักษณ์ ฉำจิตร์
๐๕/๐๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๗๙

นายวิรัตน์ จันทน์เทศ
๑๔/๐๖/๒๕๐๘

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๔ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๑๘๐

นายวสุพล ศรีวิคำ
๒๐/๑๐/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๘๑

นางสาวสุกัญญา ชวนะราช
๑๕/๐๔/๒๕๓๕

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๘๒

นางบุญชู คนคล่อง
๑๔/๐๗/๒๕๐๔

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๘๓

นางแฉล้ม วรรณกลิง

้

๐๗/๐๘/๒๔๙๒

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๘๔

นายพรชัย ผลสุด
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๘๕

นางสาวกัลย์สุดา บุริโส

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๘๖

นางรจเรศ ประสมพร้อม
๑๓/๐๔/๒๕๑๙

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๘๗

นางสาวสุธิตา มาลาศรี
๐๒/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๘๘

นายอนุพงศ์ โพธิทอง

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๘๙

นายเอนกพงศ์ กิงเพ็ชร

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๙๐

นางสาวพิมวดี เทียนไข
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๙๑

นางสาวรัชนีวรรณ เพตรา
๒๖/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๙๒

นางสาวขนิษฐา บัวผัน

๑๔/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอสากเหล็ก วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีคะเรศ
๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายทวีทรัพย์ ตรีสูนย์
๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายสฤษฏ์ภพ ขันทอง
๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ เฉลิมทรัพย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงบุษกร คำยวง
๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงปทมา ทองประเสริฐ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงพรไพลิน ศรีแก้ว
๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงวัชราภรณ์ เยาวขัน

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงแววดาว เรรุราช
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงนภัสสร แพงแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงสัตตกมล จันทะเสน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายภัทรพล บ้านสระ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง วัดทุ่งโม่ง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายกลวัชร พันธมัง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง วัดทุ่งโม่ง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงรัชพิกร แก้ววิเศษ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง วัดทุ่งโม่ง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงภัทรธิดา อรีรันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง วัดทุ่งโม่ง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงคุณาวุช พันอ้น
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง วัดทุ่งโม่ง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ตรีสูนย์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง วัดทุ่งโม่ง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายศรายุธ กล่อมอิม

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง วัดทุ่งโม่ง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงสุภัสสร ยศผล
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง วัดทุ่งโม่ง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายมังกรเพชร อุ่นโสม
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง วัดทุ่งโม่ง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กชายนวพล เหล่ากนทา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายบารมี เทพอาชา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๕ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชัยปรีชา
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงสุนิชา ชุ่มคา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงจุฑามาศ วารินสุก
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายธีรภัทร อ่อนจันทร์
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา อุระอิต
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงพรธิตา มูลพรมศร
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงนัทชา วงค์ตาผา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงดวงกมล ปตตะแวว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงธนพร แสนศักดิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายธิติวัฒน์ บุตรดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายชิตษณุพงศ์ รอดหลำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายพงศธร งามโสภา
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายเศรษฐพงศ์ อาสนธิ

์

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายฐกร สาระจันทร์

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงวรรณิดา วันทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงสุภา แช่จิว
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงศรัณย์พร สุทธิประภา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายชญานนท์ ใจหงิม
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๓๓

เด็กชายฉัตรมงคล บุญยัง
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

ศรีสังวาลย์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายศตพร แสงสว่าง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ เคหะบาล
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายบุญรักษ์ เอียมสุวรรณ

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายจิรพัฒน์ ธรรมมา
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายเจษฎากร ศรีรักษา

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กชายจักริน แสนศักดิ

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ ลุสนธิ
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายพันธกานต์ กรณ์เทียน
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายวรากร จรข
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายพงศ์ศิริ ศรีนิลแกม

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายอรรถพร นาเสงียม

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เย้ยรัมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายกรรชัย สิงห์ปอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๔๘

เด็กชายธนัช เทศดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กชายกษิดิศ ศรีสุวรรณ
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๖ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงนรีกานต์ ศรีบุญเรือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงธนัญญา นิลคง
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงอรนลิน แสงคำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๕๓

เด็กหญิงเบญจาภา แสนคำลาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๕๔
เด็กหญิงเพชราภรณ์ แก้วทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงอนามกา สว่างเพ็ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงปาณิสรา คำปง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงสุชัญญา สนามทอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงพุธิตา เสนาะจำนงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา ภูศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กชายธนภัทร ด้วงอินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายธนาเทพ ยาเดช
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายธีรภัทร สังข์เมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายพงศกร ยิงเจริญวงศ์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ บุปปาจันโท
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายจักรพันธ์ มาใบ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ ผลจันทร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายเดชาวัต กุลจันทร์
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายกิตติวินท์ ด่านดำรงรักษ์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กชายกิตติภูมิ ผาสุก
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กชายกษิดิเดช

์

อินทะเสน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงอัจริยา สาริกิจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงอัมพิรา อุ่นผิว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงปรียาภัทร สุภาวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงธัญถมล ลาภเกิด
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ธรรมสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงจิดาภา อู่ทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงสิริวิมล แอเชียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๗๘

นางสาวศิรินทิพย์ หาญบูรณรักษ์
๑๙/๐๙/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๗๙

นางสาวธิดาพรรณ วณิตย์ธนาคม
๒๖/๐๘/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๘๐

นางสาวสาวิตรี หลอมทอง
๑๐/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายทินภัทร ขวัญยืน
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายวัชรากร สุขนิล
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ ห้อยไทยสงค์
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายสุรชัย สมเสร็จ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กชายสุรชาติ สมเสร็จ
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายชวิศ ทรัพย์ปราชญ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายจิรภัทร ภุชงครัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงมัลลิกา โชติรัตน์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงอัจฉรา ชัยวิเศษ
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงพัชรินทร์ จ๊อยสว่าง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงจารุภา ภู่แบ่งไม้
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงพาทินธิดา อุทกโยธะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กชายทนงเดช อรัญพฤกษ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กันประตูยอด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๙๕
เด็กชายกันต์อครเดช โสภา

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กชายณรงค์เดช ภู่แบ่งไม้
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายวรากร ต่วนยนต์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายภาณุภาคย์ คงหนู
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายภูวิศ ใบบัว
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายกฤติเดช เกิดได้บุญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายวีรภัทร เหล่าพรหม
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายสรณ์สิริ ตังจิตร

้

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายเกียรติกร แก้วล้อม
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายณัฐพล บุญรอด
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายภูฤทธิ

์

คำแก้ว
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กชายโชติวิทย์ บุญรอด

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กชายรัตนพล หลอมนาค
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กชายเกรียงไกร บุญประครอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงพรรณี คำยินดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงปญจรัตน์ คะสา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ สังข์แตง
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงชยุดา พรมสังข์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กหญิงสุประวีณ์ ธนสมสวัสดิ

์

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงสิราวรรณ คุ้มคูณ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงธนาภา จุ้ยโต
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงธนกมล สุวรรณกรึก
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงศศิกานต์ เพ็ชรงาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงเพทาย คำน้อย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงจิดาภา จันทร์ลี
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๘ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงสุภาวิดา หอกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วนคร
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงดอกรัก แก้วทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงศุภาวรรณ พรจตุรัส

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงเจนจิรา นิตตะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา จำเนียรหล้า

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงรุ่งไพริน หรบรรพ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา คลองน้อย  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

คะเลารัมย์
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายเจษฎา อารีเอือ

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กชายกฤษฎา เบ้าเหมือน
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กชายปฐวีกรณ์ สุขคุ้ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายนพนันท์ ทะอินทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายนววิช สมพงษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายพสิษฐ์ มะลิลัย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายสถาพร ตุ่นตา
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายสุเมธ กำไล
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายอนุสิทธิ

์

ปทนงค์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายกิตติภพ จันทร์ผอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายธีรเทพ เย็นระยับ

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๓๙

นายศานิต หลวงโยธา
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๔๐

นายเจษฎา ดาวเรือง
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงนิตา หาญชนะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงพิจิตตรา สงัด
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงสุพัตรา ราชฤทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กหญิงอมรรัตน์ มาชู
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงดาราวดี ศรีโสด
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๔๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุราณสี

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงดวงหทัย ธัญญะเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงธนพร มิตร์พันธ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงบงกชพร สุขเจริญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กหญิงพรไพลิน ฤทธิแทน

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงวิไลรัตน์ กากี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงศุภรดา สอนแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงสรัญญา แสงแก้ว
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงชลธิชา มัตตะเดช
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๙ / ๑๒๕
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พจ ๓๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงชลทิชา กุฏมหาราช
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงจิรัชญา จิโนรส

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๕๗

นางสาวกาญจนี กรีวิชัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงเนตรนภา หาญชนะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงวาสนา ปนเหน่ง
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงวีรดา มานิล
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงสุชาดา แก้วโภคา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงสุธิดา ปกกลาง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงสกุลตลา เพ็ญศรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงดวงกมล พรมเชย
๐๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายวรายุส พุฒมาก
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายกิตติชัย บุญคง

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

กุลนานันท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายวรพจน์ แก่นทรัพย์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายธนกร โสมนัส
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๗๐

เด็กชายกุลเดช เขียวมณี
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายสรสิริ เปลียนพิทักษ์

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายสุรชัย อินทร์สกูล
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายสุทธวีร์ ประสาทสีดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายคุณาวุฒิ กาวกระโทก
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กชายเจษฎา แสงสุข
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กชายเสฏฐวุฒิ แสนประเสริฐ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๗๗
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ วงษ์วาด

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงวิลาสินี คำวิเศษ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงอริสา ปนเหน่ง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงกฤติยา มังคะโชติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กหญิงพิมชนก พรมเชย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายอภิชาต นิกาภา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายสรยุทธ ยุภาคณิต
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายเทพบุตร มงคลประเสริฐ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายอนุวรรตน์ ช่องทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายชินภัทร แพทย์สิทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กชายทัตธน บุญแสง
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กชายยุทธนา สุดชีแสง
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายวีทวัส รักคำมูล
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๐ / ๑๒๕
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พจ ๓๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กชายวีรภัทร คำผง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงสุภัสสร นิลขาว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงนาตยา มะทะพรม
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงศุภวรรณ ทองทรัพย์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงนิพิฐพนธ์ แจ่มจุรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงนฤมล ระเบียบทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางสามต้น หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงกิตตินันท์ บุญอยู่
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิกเภา หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายสุรพล สุขเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองจิกเภา หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กหญิงวิมลสิริ กล้วยเอียม

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิกเภา หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายธนพล กิติอาษา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิกเภา หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงสิริพร อำภา

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองจิกเภา หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายศิวกร พลเงิน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองจิกเภา หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงกุลปรียา หลวงอากาศ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายชยังกรู กัณหา
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายปยะวัช พฤกษวัน
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายพีรพัฒน์ วิจารย์จิตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายเตชินท์ กุลแสง
๑๗/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายธวัชชัย น้อยวังคลัง
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงอัยยา พานเงิน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงธัญชนก ธนะมัน

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กหญิงเบญจรัตน์ บงสูง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงนริศรา อินตา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงประภาดา โพธิสุริยา

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กหญิงสิริยากรณ์ แก้วเกต
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กหญิงลักขณา สีลา
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองปล้อง หนองปล้อง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๑๕

นางสาววิลาวัลย์ สุวรรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๐๙

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๑๖

นางสาวกัญญารัตน์ ไตรยงค์
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๑๗

นายจิรเมธ สีวงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๑๘

นางสาวชัญญา พรมแตง
๓๐/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๑๙

นายณัฐภัทร ลีบูรจินต์
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๒๐

นางสาววารุณี พูลทรัพย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๒๑

นายสมชาย แย้มประโคน
๐๗/๐๗/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๒๒

นางสาวสมใจ นันติชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๒๓

นางสาวอภิสรา การะเกตุ
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๒๔

นายพงศกร อมรรัตนานนท์
๐๑/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๑ / ๑๒๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๔๒๕

นางสาวสุทธิดา สีชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๒๖

นายอมรสิริ ทวยโพธิ

์

๑๓/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๒๗

นายอลัน ศรีรักษา
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๒๘

นางสาวอังคณา คงดอนทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๒๙

นางสาวจันทนา ตุงคะศิริ
๑๕/๐๗/๒๕๓๒

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๓๐

นางศศิกาญจน์ เพชรทอง
๒๔/๐๙/๒๕๐๓

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองปลาไหล  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๓๑

นางสาวจุฑามาศ เทศแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๓๒

นายธีรพล โมครา
๒๗/๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๓๓

นายรัฐชัย สามงามน้อย ๒/๓/๒๕๔๔ กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงมาริสา จูทิม
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงพัชรีญา คลังเพชร
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงสุภมาศ สิงห์บุญ ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ พรมจิว

๋

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงเบญจววณ เอียมแดง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กชายเสกฐวุฒิ พุทธสงกรานต์
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายฐนกร คำเมือง
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายรัชภูมิ ยังเพ็ง
๓๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กชายพิพัฒน์ หวันแสง

่

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายยศพล เมฆอ้อย
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๔๔

เด็กชายวีรภัทร สุขสิริ ๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายณัฐภัทร นิโกรถะ
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายอรรถพล สมิงไพร
๒๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายอัจฉริยเดช มีภู่ ๒/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายวัชรากร ผึงนาม

้

๑๓/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กชายรัชภูมิ สอาดแก้ว
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายธนัช ขวัญเมือง
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายกนก กลินหอม

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กชายไชยวัฒน์ สร้อยสน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายศาสตราวุฒิ ปุงคำน้อย ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีเจริญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายศิริชนะชัย นิมทอง

่

๑๕/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ ฟองชัย
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กหญิงกชกร เอียหาญ
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงเพชรรัดดา ใจไหม
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงรุ้งตะวัน สุ่มสวย
๒๔/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กหญิงรุ่งนภา สุขคิด
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงรุจิรา ขันตีแก้ว
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงพิจิตรตา บูรภา
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ใจดี
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๖๔
เด็กหญิงจงกิตศุภณัฐ บุญวัฒน์

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงศิรินภา เมืองทอง
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงชาลิณี อำภา
๒๖/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงสุชาดา นาคสะอาด
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ถาวรศักดิ

์

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงจรัสรวี แก้วเกิด
๓๑/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ พูลทรัพย์ ๗/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๗๑
เด็กหญิงอิศริยาภรณ์ มากระจันทร์

๑๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กหญิงบุณยานุช กุนเตอร์
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๗๓
เด็กหญิงพิราษลักษณ์

จันทรมณี
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงลักษิกา ทับสาย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กหญิงปภาดา ปจจะรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงณัฎฐรีพร จรเกตุ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงณาริศา พิมพิรัตน์
๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงทัตชญา สายพริก
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงสุชานันท์ บุญนาค
๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงยุพารัตน์ โมอ่อน ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงสุชานันท์ แถมพยัคฆ์
๑๒/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงศศิมา กล่อมดง
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงกัลยาณี มงคล
๑๔/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงอภิญญา ใจกลำ ๔/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงกุสุมา ไชยสีดา
๑๓/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงนวพร ชูจิตร
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงปยธิดา พุฒปราง
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงรัตนาวดี ร่วมสกุล ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงวิภรณ์รัตน์ ภักศาสตร์
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ โมอ่อน
๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงมีสุข จันทร์สงเคราะห์ ๑๑/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงนันทนา กุลเดช
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญนำ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายชิตพล คำจันทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๓ / ๑๒๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายพีรณัฐ สุขมา
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายณรงค์ คงสมรพ ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายพงศธร นคร ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

เต้าปอม
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายชยานนันท์ ปนทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

เปรมเขียว
๑๕/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายธนสิน มานันทะ ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กชายฐณะวัฒน์ สุขประเสริฐ
๒๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กชายเจตนิพัทธ์ เสลานอก ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายนพรัตน์ ฉิมจิว

๋ ๋

๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กชายทรงพล ทับบุญมี

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กชายไกรวิชญ์ เทียมศร
๑๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กชายสุทัศน์ ชาติไทย
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายดนุพัฒน์ พุ่มไสว
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายจิรภัทร อินหัน
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายนิธิกร บัวน้อย
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายเกรียงไกร หยาหลี
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงพัชราภา เปลียนเชือ

่ ้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงกมลวรรณ อินทร์ไทย
๒๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงศิโรรัตน์ เพ็ญศรี
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงรุ่งไพลิน เพชรพันธ์
๓๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๑๖
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สุขเจริญยศ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงวิลาสินี อินเกตุ ๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ หยำวิไล ๑/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ สังข์กร
๒๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงรุ่งฉัตร สอนสุข ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงชาลินี เกตุแก้ว
๒๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงจิรสุดา พูลสมบัติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายจิรภัทร์ บุญนำ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงมะปราง เรืองภู

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงอทิตญา พันลี
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงปทมวรรณ ปรีประดิษฐ์
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงมะปราง เรืองภู
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายพงศกรณ์ โก่งสอน
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายสุกิจ พุ่มผูก
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ นาคดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงจันทร์แรม อ่วมเกตุ
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายศุภเสก ประเสริฐ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายธีรภัทร์ ปญจวรณ์
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายวีรภัทร์ พุ่มคง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายพีรภัทร เหล่าเขตการณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงณภาลัยษ์ พูลสวัสดิ

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงธนัชญา กันอินทร์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เถือนชืน

่ ่

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กชายสราวุฒิ แสนปรีชา
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงพนิตพิชา โพธิศรี

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงพิจิตรา ต่อพันทร์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงปรียาภรณ์ วรรณสด
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงสุนันทา เฟองน้อย
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงสุนิสา ณเรียนไธสง
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๔๕

นางสาวทวี จาถา
๘/๑๑/๒๕๓๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๔๖

นางสาวปณาลี คำพล
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๔๗

นายนพดล ศรีสกุล
๒๑/๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๔๘

นายโกเมศร์ แก้วโกมินทร์
๑๓/๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๔๙

นางสาวพิมประภา ศักดี
๑๓/๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๕๐

นางสาวณัฐธิดา แดงแปง
๒๖/๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๕๑

นางสาวถลัชนันท์ คำเกิด

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงจันทกานต์ ติบแก้ว

๊

๑๔/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายณัฐพงค์ ฤทธิเย็น

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายอภินันท์ สิงห์สม
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

นุ่นอ่วม
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายนิวัฒน์ คงไมตรี
๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กชายจำรัส สุดสงวน
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายวิทยา ปรีกมล
๒๗/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงวรรณพร บุญเลียง

้

๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงพรวิตา จุลพล
๒๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงพรธีรา พรมชัย ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กหญิงนำเพชร ทองจันทร์
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงพรธีรา พาภูเขียว
๒๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๕๖๔

นายธรรม์วาวิญญ์ ศิริขจรนาม
๑๗/๑/๒๕๐๘ โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม วัดโพธิประทับช้าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายจิรวัฒน์ ฉัวประเสริฐ

่

๑๒/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายเสกสรรค์ เทียงธรรม

่

๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงพัชราภา ฉิมสวัสดิ

์

๑๒/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงนลัทพร อินพะหะ
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงณภัทร ชัยมงคล
๓๑/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงดารารัตน์ มูลเมือง
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงสุธาสินี สุทัศน์
๑๕/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กหญิงเปมิกา จันทร์แจ้ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงปยฉัตร มณีธรรม
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กหญิงนิภาวรรณ สิงห์เดช
๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงปญชลิมา รูปเขียน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๗๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญประวัติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายฉัตรมงคล โคตรพันธ์ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงนุชประวีณ์ ไม้ทอง ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงลภัสรดา เฉลิมศิริ
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กหญิงวีรวรรณ สุขอยู่ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กหญิงเบญจรงค์ ล้อมเศรษฐี
๒๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๘๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ ล้อมเศรษฐี

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๘๓

นางสาวมินทร์ลดา คงอยู่
๒๙/๙/๒๕๓๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๘๔

นางสาวสาวิตรี ศรีนาราง
๓/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๘๕

นางสาวพิมพ์ชนก อุณหิต
๒๔/๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๘๖

นางสาวอรกัญญา ศรีพรมมา
๒๔/๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๘๗

นายสมบูรณ์ รัตนวิชัย
๑๑/๘/๒๕๑๐

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายสันติ บุญกลาง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายปาฎิหาริย์ เพ็ชรเกิด
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงจิดาภา หมวกแสง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายมินธาดา ไมขุนทด
๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายอรรถพล อาสาเสนา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงภัทรภร พิมเสน
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงบุษยมาศ ชาติไทย
๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงบุษบากร ศรีสว่าง
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กชายศุภโชติ ไกรนาพงษ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๙๗
เด็กหญิงณัชชานันท์ เนียมจิตร

๑๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงศศิวิมล สายภู่
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงปริญญาพร สายสอน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงศิรประภา คำสามน้อย

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงกษมา คุ้มเขตร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กหญิงอรสา อิมหมี

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงเมธิตา หาญคำ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กชายกฤษดา เทียงอยู่

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๐๕

นางสาวสุกัญญา มณีโชติ
๓๐/๙/๒๕๓๔

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๐๖

นางสาวนุชรดา สีเดช
๑๖/๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๐๗

นางสาววิภาพร นินศิลา
๒๓/๓/๒๕๓๖

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๐๘

นางสาวสมควร ปรางค์ทอง
๒๙/๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๐๙

นางสาวกนกพันธ์ นินศิลา
๒๙/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๑๐

นางเฉลา ส้มจันทร์
๑๙/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงศศิวิมล ดาวหาง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กชายณฐนนต์ เอียมประพันธ์

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงปภาวดี นิยอด
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๑๔
เด็กหญิงวรรณกานต์ วงศ์แสงจันทร์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงสุราช
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กชายศิวิกรณ์ บุญตัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงลินลิณี สีเหลือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงกัณฐิกา เพ็งกลัด
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงณภัทร แสวงศิลป
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงณัฐณิชา อินทะแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายกิตติคุณ สุขเกษม
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงปณิสรา ใยบัว
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงรัตนาวดี มิงสงค์

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๒๔

นางสาวธิดา ชูเมือง
๐๒/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงนรินทิพย์ พรมชาติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทภูมิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กชายปฏิพรรณ ทองแดง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงอุษา ห้วยจันทร์
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วกัน
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๓๐

เด็กชายยศกฤต ขันทกสิกรรม
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายกรรชัย จันทนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายธนกฤต เลียบไทยสง
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงขนิษฐา บัวดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงชุติภา หิมพาน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๗ / ๑๒๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กชายอังกูร อ่วมมณี
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงปทุมวรรณ ปาลา
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงสุชัญญา งามพินิจ
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๓๘

นายสาธิต สัญชัยชาติ
๐๓/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๓๙

นางนำอ้อย สัญชัยชาติ
๑๘/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๔๐

นางนำอ้อย เพชรอำไพ
๑๘/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายพันธิชัย ศรีสุข
๒๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายอัมรินทร์ ศรประเสริฐ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายบุญส่ง เหลืองเรือง
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงกฤษญา กิติพนาศิลป
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายกมลาสน โมอ่อน
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายสราวุธ โนนุช
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายวรภพ บุญชู
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๔๘
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แย้มพราย

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายฐิติวัฒน์ สัญชัยชาติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายยศพล ขันบุรี
๓๐/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงสุปราณี เสมรส
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงสุชานันท์ สายทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงวิภูษา สิงหะเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กหญิงทัศพร สร้อยจิตร

๓๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองคล้า ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายจิรภัทร ทองใจบุญ ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายจิรวัฒน์ คงเพชร ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงชนาพร อ่วมอิม

่

๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายวิฑูรย์ เดชอุ่ม ๕/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายชัยนันท์ เรืองศรี
๒๐/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายจิรวัฒน์ ปรีประดิษฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงษ์วัด
๑๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงสุพัตรา นุชขำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายศักดิชาย

์

คงแสง
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายจิรศักดิ

์

ศรีสุข
๑๗/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายอวัสดา ปราบพาล ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายสุขสันต์ บุญกลาง
๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงกุลณัฐ สระทองจัน ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๖๘

เด็กหญิงโสภา ทองสุข
๒๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายภานุวัฒน์ เทียมอ๊อด
๒๔/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๘ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงสุดารัตน์ ปรีประดิษฐ์ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงชนิตา ดอนแดนปน
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กชายพัชรพล คำธงชัย
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายวรเวช ทับทิมทอง
๓๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายวสันต์ ภูตา
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายวินัย เขียวพุ่มพวง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายนัทวัลญ์ เพ็ชรยอด
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายบุญพิพัฒน์ สุขหนุน
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงชลธาร แก้วงาม ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กหญิงนันทพัทธ์ นุ่มสำลี
๑๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงชลธิชา ดาชะเมา
๒๐/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงวรรณวิสา ไชยต้นเทือก
๒๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงนิศารัตน์ รัสเสมอ
๓๑/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงนุชวรา คงเจริญ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๘๔
เด็กหญิงเพ็ญประภา โนนุช

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงนิธิการ เพชรเกิด
๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงฐิติญา ดอนแดนปน
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายสิทธิพงษ์ กุเกตุ
๒๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงรัตนากร ดาวลาย ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงชนิสร อุไรวรรณ์
๑๔/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงรติกานต์ โสมกุล
๒๑/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงณัฐธิดา นุชขำ
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงสุวิชญา บุญจุ้ย
๑๒/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๙๓

นายวิรุฬห์ จัทราช
๒๗/๐๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๙๔

นางสาววราพร เทศแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๙๕

นางสำรวย สิงห์ลอ
๑๐/๐๗/๒๕๑๖

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๙๖

นางสาวนพรัตน์ แหล่งเมือง
๒๒/๑๐/๒๕๓๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงกาญจนา กลมไธสง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงสุรารักษ์ นำพวก
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงอัยยาวีร์ โพธิเอียม

์ ่

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงดวงกมล สอนขำ

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงจิราภา ขจรศรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงอโรชา แก้วพวง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ มนูญญา
๒๘/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงสุจิตรา ศิริปะกะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๙ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงจิราพร บรรจง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กชายฟรุ๊ค ไกรพร

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

การะสัจจะ
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงเปรมใจ ตันเตจะ
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงพุทธา คำค้อม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงเบญจมาศ คุ้ยคร้าม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงภรทิพย์ เกลียงกลม

้

๒๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายธนาวุฒิ คุงดิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายสุนิวัฒน์ อุบล
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายธนากร แพทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงสุภัทรตรา หงษาหิน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีสมัย
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงเจนจิรา ไกรหัสดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์เดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กชายพงศกร เจริญวงศ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่รอบ วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงนงนภัส บัวกลำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่รอบ วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กชายจีรพัส สงแจ้ง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่รอบ วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กชายสรยุทธ์ เจสะขา

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่รอบ วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงนำทิพย์ แร่เงิน
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่รอบ วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงวรัญญา แก้วพวง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่รอบ วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงกมนนัทธ์ ห้วยคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่รอบ วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายโชติวัฒน์ ศรีดี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่รอบ วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายนัทวัฒน์ นำพวก
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่รอบ วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๒๘

นายทรงวุฒิ พลอาจ
๑๕/๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายจรณินทร์ พุ่มมาลี
๑๒/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายธนยศ สติภา
๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ คล้ายผูก
๒๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๓๒
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ ลอเจริญ

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายศิวกร ดานาดแก้ว ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายศุภโชค ผะอบหอม
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กหญิงสุธิดา อยู่แสง
๑๓/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กหญิงนันท์นภัส ผุยมา
๑๗/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กหญิงมุทิตา จันทร์นิม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กชายสิริชัย ออมสิน ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๓๙

นายเปรม โชติพงศ์พุฒิ
๓๑/๑๐/๒๕๒๕

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดวังจิก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๐ / ๑๒๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๗๔๐

นางสาวนำพอง พุทธรักษา
๑๑/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดวังจิก  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๔๑

นางสาวชลดา คงมัน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดวังจิก  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๔๒

นางสาวศิริกานต์ ผ่องสมุทร
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดวังจิก  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายชัยพร เอียมราคิน

่

๒๗/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ สกุลณี
๑๓/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายธนภัทร ฉิมช้าง
๑๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงศุพัชฌาย์ แนบสนิท ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายณัฐพงษ์ คำคูณ ๓/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๔๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ คำเขียน

๑๐/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายภคพงศ์ หาพิพัฒน์ ๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายกิตติพงษ์ เงินมงคล
๒๘/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๕๑

เด็กชายธนากร พุทธรัตน์
๑๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงเกศินี รอดเส็ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงมณีรัตน์ คำเลิศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สุดทอ
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กหญิงสุวลี ก้อนนาค
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กหญิงพนิดา แสนดี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงสุมิตรา ครุฑทิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงเบญจพร อ่อนทอง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กหญิงชาริสา สิงห์ลอ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายปุญญพัฒน์ เพ็งจันทร์
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายวีระชัย ม่วงงาม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายอนุทัย ปญหาผล
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายอนิศักดิ

์

ม่วงมี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายธีรวัฒน์ เอียหาญ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายวสันต์ จันครา

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายสิทธิชัย ชาติวรกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงวลัยภรณ์ นิยมวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กหญิงณภัสสร ซะพันธ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๖๙
เด็กหญิงประภาวรรณ

เฉาเฉียบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงณัฐภรณ์ บ่องเขาย้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงหมุ่ยฟา กรีอินทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กหญิงอรณิชา ดีโต๋ว
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงบุษบง สุดทอ
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กหญิงอุรัสยา ชอบชืน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจันทวิทยา ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๑ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงนฐภร ต่วนเครือ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กชายธีรเดช บัวมุ้ย
๐๑/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงศศิวิมล เสือแพร
๐๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายทินภัทร กำมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กชายโชคชัย ทองกระสัน
๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงพรรณธิตา อยู่ศรี ๖/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงพิมลรัตน์ เจตพันธ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงอำไพร แขกแปลก
๐๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงฑิตยา ยวงนุ่น
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงหทัยภัทร สุขแสน
๐๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงมาณิตา วงสาเนา
๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงนันทัชพร ศรีสุพรรณ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงจิตราภา มณีจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กหญิงชุติมณฑน์ พลเยียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กชายสิรธี จันทร์ตะเสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายปฏิภาณ บ่อแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายนรชัย เพ็ชรล้อม ๕/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายกิตติพงษ์ นาคน้อย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงก้านพลู ทองคำ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงทิพวรรณ อุนหิต
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงปรียาพร กรุดมหาราช
๐๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงนุกธิตา วรรณวาส
๐๖/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กหญิงปุณยาพร อินทรสมบุญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงภัณฑิรา บุญปน
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กชายณัฏฐ์ นาคนิล

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๐๑

เด็กชายเอกสิทธิ

์

เสนานคร
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กหญิงณิภัทรฌา สุขไมตรี
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงศษินาท คุ้มกัน
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กชายธนพงค์ รัญจวนจิตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กชายชินวัตร จำปาศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กชายสราวุฒิ เพียดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กชายธนกร วังคีรี
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กหญิงภัคศิมล หาญแก้ว
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงวณิชยา ห่านตระกูล
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๒ / ๑๒๕

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กหญิงกานต์สิริ ทาทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงกุศลิน ทาทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงสาวิตรี ขุนเพชร
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงสิรินาท บ่อทอง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กหญิงวันเพ็ญ มาสังข์
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๑๕

นางสาวทันทิมา ศรีภุมมา
๒๒/๙/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 2 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายณัฐเกียรติ วงษชาลี ๗/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายสิทธิกร นวลกรม
๒๔/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายนพรัตน์ แสงบุญ
๒๐/๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงพรนิพา ภู่โต ๔/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กชายณัฐพงษ์ แสงบุญ
๑๑/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงนาฑาญา โลมสนธิ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงวรัญญา ลำภา
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กชายภูบดี จันทร์ศรี
๑๖/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายกฤษดา มงคลชู
๑๙/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงนันทพร ทองใบม่วง
๒๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงชลลดา คงมี
๒๑/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์รอด
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงสุชานันท์ สัญจรดง
๑๔/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กหญิงลลิตา กะทิศาสตร์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสิริวัฒนา เทวประสาท  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๓๐

เด็กชายปารเมศ มันเขียว

่

๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กหญิงชนิตสิริ พุกภู่
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กหญิงอวยพร เครืองประดับ

่

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงกิตติมา ดีนึง

่

๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กหญิงเกวลิน อู่เขียว ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงสาริณี ขุนด่านม่วง
๑๕/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๓๖
เด็กหญิงประภาภรณ์ คำวิเศษ

๑๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กหญิงปภาวี จูมี
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กหญิงปรีชญา พุ่มมา
๒๖/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงกันต์ฤทัย คุ้มภัยพาล
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กชายชาญวิทย์ เอียมศิริ

่

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงวรรณพร นิมนวล

่

๑๓/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กหญิงอุษณีย์ แก้วใส
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงชาลีณี พิมแบบบัว
๒๒/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กหญิงพัชราภา ปลูกชาลี
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๓ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กหญิงเบญจพร พลโคกสูง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายสุวัช พิมเพ็ชร
๒๔/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กชายนพดล สุขไมตรี ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงบงกช บุญโสภณ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงพรพิสุทธิ

์

แซ่อุ้ย
๑๙/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงอรพรรณ โทพรมมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงพิมพิกา มลิแย้ม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงพิณนภา หงษาวดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงลลิตา บุระตะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงนันทกา อาจเอียม

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง วัดเทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๕๕

นายสุเทพ เทศขำ
๑๒/๑/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดวังไคร้  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๕๖

นายโสรส ขิดลัมย์
๑๓/๘/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดวังไคร้  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๕๗

นางจีลา จ๊ะสุนา ๗/๘/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดวังไคร้  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๕๘

นายสิทธิศักดิ

์

เทศประสิทธิ

์

๑๔/๑/๒๕๑๕
โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดวังไคร้  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๕๙

นางสาวสุนิสา ภู่กัน
๒/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดวังไคร้  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กหญิงภาวิดา มีสุข
๑๑/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดวังไคร้  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กหญิงนิตยา มามาก

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดวังไคร้  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงมนณภา มลภักดี
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดวังไคร้  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงจิรภัทร์ เชือนนท์

้

๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดวังไคร้  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กชายสหรัต สังฆรักษ์ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายวิทวัส ทูเกียรติกำจร
๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายพัทธคนย์ จันทร์เขียว
๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กหญิงสุภาพร หาญชัยภูมิ
๒๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงธนภรณ์ อุบลแย้ม
๑๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๖๙

เด็กหญิงจารุวรรณ แจ้งภักดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กหญิงอรนลิน อินทรโอภาส
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กหญิงอวิกา ต่ายทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๗๒

เด็กชายอภิรักษ์ เฉลิมสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายขจรยศ พุ่มขจร
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กชายจักรินทร์ นกเล็ก
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กชายมงคล แก้วมนมะดัน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กชายสิรวิชญ์ ฉันทะวะโร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ แพรศรี
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ชูเชิด
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ แสงอุทัย

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๔ / ๑๒๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๘๘๐

เด็กหญิงทักษพร นาคน้อย
๑๗/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายเมธา วีระพันธ์
๒๘/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายดรุจิวัฒน์ ศรีคันทมาศ
๑๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายปองกานต์ มหาโยธี

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กหญิงนภัสสร อินทวิเศษ
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๘๕

เด็กหญิงเสาวณีย์ คำมา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงปาจรีย์ วันจันทร์
๒๕/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงพลอยชมพู คุ้มทิม
๑๕/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กชายดนุสรณ์ เขียวเทียน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๘๙
เด็กชายเจษฎาพรณ์ พูลสวัสดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กชายสิทธิราช จิมพา
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กชายอธิวัฒน์ จันรักษา
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงวรัญญา ตงเท่ง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๙๓
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ตาลทับ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงวิภาวี ทับทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงณัฐชา พานประสพ
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงปะริตา มีบุญ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงธาริณี เกตุปาน ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กชายไกรวิชญ์ สงวนศรี
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กชายธีรพงศ์ สุดครบ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กชายนราธิป สังข์วิสิทธิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงพรรญพร เหม็นเณร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๐๒

เด็กหญิงรัตนาวดี เหรียญรัตนกุล
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงวาสิตา สอนสืบ
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ภู่จำนงค์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงหทัยรัตน์ อินเท้ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินเท้ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กหญิงแพรวา นิดานิล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงกุลธิดา แก้วมีสี
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายชยธร อ่อนจิว

๋

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงดลยา ตู้วิเศษ
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๑๑
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ใจเยียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กชายพัทธนันท์ แสงสวย
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กชายภัทรพล เทพสุทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงมนัญญา สวนเศรษฐ
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๕ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กชายวิศรุต พินึกรัมย์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กชายวีรชน แช่มมี
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงสกุลรัตน์ เรืองฤทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๑๘

เด็กชายอดิศร ภู่กลัด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กชายอธิป สินบุรี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงอภิญญา มีภู่
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนสอาด
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงอัมพิกา กริงทอง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กชายกฤตษนัย จำปาศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงขวัญฤทัย ชูจิตร

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงจิดาภา ชูจิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายติษรานนท์ จุ้ยปาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กชายธนันชัย จิตร์รังษี
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กชายธนาชัย ศรีทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กหญิงนิรมล โพธิชืน

์ ้

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายปรัชญา นิตย์กระโทก
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงเกศรินทร์ อุ่นนำใจ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงเนตรนภา สอนนารายณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กชายนพนันท์ ทิมทัย
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กชายพัฒนา ยิมวงค์

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงปรียภรณ์ กระสังข์
๒๖/๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดยางคลี ยางคลี  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงณัฐการนต์
กอประเสริฐถาวร

๒/๖/๒๕๔๖ ศพอ.วัดยางคลี ยางคลี  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา บุญเมฆ
๒๐/๗/๒๕๔๖

ศพอ.วัดยางคลี ยางคลี  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงศิรินทร์ พรหมสวัสดิ

์

๑๔/๘/๒๕๔๖
ศพอ.วัดยางคลี ยางคลี  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๓๙

เด็กหญิงศิรประภา เมินธนู
๓๐/๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดยางคลี ยางคลี  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงศิริเพ็ญ แสงบุญ
๗/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดยางคลี ยางคลี  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงภัทรปภา สิทธิวรากร
๔/๑๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดยางคลี ยางคลี  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กชายนพดล ปอมพลอย
๒๔/๔/๒๕๔๗

ศพอ.วัดยางคลี ยางคลี  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กชายศุภกฤต จุลกลับ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายธนาธิป สาจุ้ย
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงปยะนันท์ บัววร
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงดาเรศ ผุสดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กชายวิสุทธิ

์

ศิริวรินทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กชายอุดมศักดิ

์

วงศ์โพธิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กชายสิริภัทร บุญเสริม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ ทะนง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมี
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายจิรพัส บัวผัน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กหญิงวรัญญา กะลำพัก
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กหญิงภัคจิรา มูคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กหญิงกนกเนตร หิรัญ
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กหญิงประภากร ชัยภูมิ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงปยภรณ์ รอดกรุด ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กหญิงวรรณภา ด้วงปลืม

้

๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กหญิงพรรณราย แหวนเพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กหญิงภัทรพร อินต้นวงค์
๑๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงชลันธร อิมเปย

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กชายธนพัฒน์ ศรีจันทร์ ๗/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กชายณัฐพล สาจุ้ย ๙/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายธนาวุธ ขวัญแก้ว
๒๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายเวทิต แสงเทียน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กชายอดุลย์เดช สังข์แก้ว
๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กชายตรัยสรณ์ ฉำพงษ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กหญิงณัฐณิชา อาจรักษา
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กหญิงนิษา สังข์แก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เกิดฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงสุจิวรรณ แสนคม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กหญิงอลิษา พุ่มพวง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กหญิงกมลวรรณ อาจภักดี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กหญิงมนัสวี โม้สูงเนิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กหญิงแต้มขวัญ กะระณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กหญิงมุทิตา ทังนาค

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เทียงลิม

่ ้

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กหญิงเกศรา แสงสุริยา
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กหญิงศรุตา ทองจอน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กหญิงอาริสา มีหวัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กหญิงศลิษา ดอนไพรวัลย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงกาญจนา หงษ์จุ้ย
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กหญิงภัทราพร มันคง

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงพิมพ์วิมล แก้วสว่าง
๒๖/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กหญิงพัชราพร สากุล ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๑๙๘๕

นายนัทธพงศ์ เอียมอำ

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๘๖

นายปยทัศน์ ทรัพย์สมบูรณ์
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๘๗

นางสาวจันทกานต์ อิมจันทร์

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๘๘

นางสาวมณีรัตน์ แก้วสว่าง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายจิรชัย ส่งกรม
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายอิฐธิพล คุ้มเสา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายวงศธร ประวรรณา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายนิติพล สุวรรณ์

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๙๓

เด็กชายพิภพ บัวรอด
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๙๔

เด็กชายอภิชาติ สวดมาลัย
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กหญิงณัฐฏธิดา สุขแจ่ม
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กหญิงชญาพร สุวรรณพุ่ม
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๙๗

เด็กชายวัชรพงษ์ แสงคำ
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๙๘

เด็กชายชุมชล ศรีสุภะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายสุรเดช จันทะคา
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายเฉลิมวุฒิ สมัครราษฎร์

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายนาวิน แย้มยิม

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กชายศราวุธ รถโสดา

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายสุกฤษฏ์ แก้วแสงแจ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงสิริกร กุลไทย

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กหญิงฮีนาเช็ค ไลอีค

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กหญิงวีรวรรณ์ เกิดดี

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงนริศราภรณ์ ทิพย์สุขุม

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กหญิงชนัญญา คล้ายสุบรรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิน

้

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงวิภาดา โพธิเรือง

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิน

้

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กหญิงนิดติยา เนียมทอง

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิน

้

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงสุโรชา ก้อนแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิน

้

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กหญิงภัทรกร สุขสำราญ
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิน

้

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายวราชล นวลละออง
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายภานุมาศ หวลละห้อย
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กหญิงสุวนันท์ เขียวสะอาด
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กหญิงอุสุมา อินทนงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงกชกร จันทวร

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงกุสุมา พุ่มผกา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กหญิงปนัดดา ทองประสาน
๐๙/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กหญิงมันทนา ศักดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงภรวิภา วงอกผล
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กหญิงอาริสา เหล่าลุมพุก
๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๒๓
เด็กหญิงพิณทองทา มานะกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๒๔

นางสาวสมฤทัย แก้วแสงแจ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๒๕

เด็กหญิงจารุวรรณ บุญอ่อน
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๒๖

เด็กหญิงศิราพร เถือนศรี

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๒๗

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีวงศ์นาค
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๒๘

เด็กหญิงอริสา เจียมรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๒๙

เด็กหญิงกัญญาวีย์ เรืองศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๓๐
เด็กหญิงธิตาพร ศรีเพ็ญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๓๑

เด็กชายเวียงชัย กุลแสง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๓๒

เด็กชายณัฐวัตร แก้วธิ
๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๓๓

เด็กชายชนกชนม์ ปองภาษิต
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๓๔

เด็กชายณัฐวัตร หอยสังข์
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๓๕

เด็กหญิงลาภินี สะเอีบคง
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๓๖

เด็กหญิงจอมขวัญ อยู่ยืด
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๓๗

เด็กชายจักรพงษ์ รอดกรุด
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองดง หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๓๘

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ รักศรี
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองดง หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๓๙

เด็กหญิงสุนิสา บุญศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองดง หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๔๐
เด็กหญิงมนัสวี ใจชาญ

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองดง หนองดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๔๑

เด็กหญิงอชิรญา สีทาเทพ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๔๒

เด็กหญิงศิวาพร สันตยานนท์
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๔๓

เด็กหญิงพรทิตย์ ศรีวงศ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๔๔

เด็กหญิงเจนจิรา สัญชัยชาติ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๔๕

เด็กหญิงภัชรี มากสงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๔๖

เด็กหญิงปญญดา มงคล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๔๗

เด็กหญิงสุทัตตา บุญเรือง
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๔๘

เด็กหญิงนัยนา เกิดแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๔๙
เด็กหญิงวิลไลวรรณ เฉลียวธรรม

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๕๐
เด็กหญิงสิญามณี อ่อนยิม

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๕๑

เด็กหญิงชนิกานต์ จุ่นเขียว
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๕๒

เด็กหญิงปุณยภา จรรยากรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๕๓

เด็กชายธนากร ผิวสอาด
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๕๔

เด็กชายนภดล ละครพล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๐๕๕

เด็กหญิงณัฐพร พัฒนผล
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๕๖
เด็กหญิงกาญจนาพร บุญธรรม

๒๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๕๗

เด็กชายสมศักดิ

์

ปอมพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๕๘

เด็กหญิงวรรณิษา อยู่เกษร
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๕๙

เด็กหญิงณัฎฐินี วิทยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๖๐
เด็กชายอภิชาติ ยุติธรรม

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณปกษิณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๖๒

เด็กชายอนุชา จันทร์ถาวร
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๖๓

เด็กหญิงกิรณา สุขอิม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๖๔

เด็กหญิงธมลวรรณ อยู่ท้วม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๖๕

เด็กหญิงนาฎอนงค์ พัรธ์พอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๖๖

เด็กชายธนาภัทร โปยกัก

๊

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๖๗

เด็กชายสิทธิโชค พันธ์พอง
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๖๘

เด็กชายจิรายุ ศิลปชัย
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๖๙

เด็กหญิงพันธิสา วรรณทอง
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๗๐
เด็กหญิงกชกร กวยทะวิมล

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๗๑

เด็กชายโชคทวี ชงทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๗๒

เด็กชายสมชาย ใจบุญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๗๓

เด็กชายอนุชิต ปนทะนา
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๗๔

เด็กชายพีรrพัฒน์ แสงปะทุม
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๗๕

เด็กหญิงพรรณษา ปอมวิสาน
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๗๖

เด็กหญิงชุติมา ปานทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๗๗

เด็กหญิงอรนิภา สลัยรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๗๘

เด็กหญิงอรนิดา สลัยรัมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๗๙

เด็กชายปริวัฒ ศักดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๘๐
เด็กชายสารินท์ บุญลอย

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๘๑

เด็กชายณภัธร จันมา

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๘๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ขามปอม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๘๓

เด็กชายชาคริต จันมา

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๘๔

เด็กหญิงสุธีกานต์ คบทองหลาง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๘๕

เด็กหญิงพนิดา นาดำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๘๖

เด็กหญิงกนกพร อยู่เงิน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๘๗

เด็กหญิงดลลชา กลันกลิน

่ ่

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๒๐๘๘

เด็กชายก้องภพ เทพพระทัย ๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปากนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๘๙

เด็กชายกิตติพงศ์ อาจสมบาล
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากนำ เนินโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๐๙๐
เด็กชายประโมทย์ ประสาทพร

๒๘/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปากนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๙๑

เด็กชายนัทธพงษ์ แก้วพิกุล ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปากนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๙๒

เด็กชายพานทอง พันสมร
๑๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๙๓

เด็กชายศิริชัย ใจเย็น ๗/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๙๔

เด็กชายนพวินท์ สุกใส
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๙๕

เด็กชายเจตนิพิฐ เหมบุรษ
๒๑/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๙๖

เด็กชายธเนศร์ จาดเมือง
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๙๗

เด็กชายกฤษณะ ภู่สินธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๙๘

เด็กหญิงมุธดา เพชรยาดี ๘/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๐๙๙

เด็กหญิงณัฐกมล สมบรูณ์ ๙/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๑๐๐
เด็กหญิงวลัยภรณ์ รุ่งนาค

๒๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๑๐๑

เด็กหญิงนิสา กลีบจำปา
๑๗/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๑๐๒

เด็กชายสิทธินนท์ สังข์เมือง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๐๓ เด็กชายประเสริฐศักดิ

์

ศรีรักษ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๐๔

เด็กชายธรรณธรณ์ แสงเขียว
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๐๕

เด็กชายพูนสวัสดิ

์

ธนินสิริพิทยา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๐๖

เด็กหญิงสุมณฑา กันเจียก
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๐๗

เด็กหญิงเวธนี โสมดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๐๘

เด็กหญิงศลิตา สังข์ทับ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๐๙

เด็กหญิงเกสรา มาตรสมบัตร

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๑๐

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เจริญอ่อน
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๑๑

เด็กหญิงเกวลิน มาลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๑๒

เด็กหญิงวีรดา อินรัญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๑๓

เด็กหญิงยุพารัตน์ บุรีจุ้ย
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๑๔

เด็กหญิงชุรีพร มีตัวตน
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๑๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ปานศรี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๑๖

เด็กหญิงนัฏฐธิดา เศรษฐสุข
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๑๗

เด็กชายชูวิทย์ สุขเพ็ชรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๑๘

เด็กชายปรวิทย์ สอนจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๑๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๒๐

เด็กชายสราวุธ สายตรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๒๑

เด็กชายจิระพงศ์ บุญเย็น
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๒๒

เด็กหญิงพรสวรรค์ จันทร์เกษร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๒๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฤทธิรืน

์ ่

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๒๔

เด็กหญิงรินรดา มีชอบ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๑๒๕

เด็กหญิงณัฐมน การกิงไพร

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๒๖
เด็กหญิงเกตุกาญจน์ สิงห์ทองอินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๒๗

เด็กหญิงนริศรา ดาลาด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๒๘

เด็กหญิงอนิชา เชือพันธ์

้

๓๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๒๙

เด็กหญิงชลิตา สุหา
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๓๐

เด็กหญิงอภิชญา แสงจำนงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กหญิงบุษรา ปานอ่วม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงพุทธิดา แก้วเหมือน

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กชายบุญยชา จาดโห้
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กชายวรโชติ สิงห์อนันต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ พึงไชย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงทัศนีย์ ทุ่งจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงปณฑิตา พรมวังขวา
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กหญิงวันทนา อัฐฐิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงเพ็ญพิมล วรรณอุทิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล บ้านตาล  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กหญิงสุนิสา โภคพูล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงปยะพร หนูอิม

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงปนิดา บำรุงแจ้ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กชายศาศวัต แปนสุข
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงจันทิมา โพกา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๔๕

นายบุญเลิม

่

ดาวพรม
๑๒/๐๙/๒๕๐๙

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๔๖

นางสาวสุภาพร คล้ายกลำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๔๗

นางสาวสุกัญญา ทองแจ่ม
๑๕/๐๙/๒๕๒๒

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๔๘

นางอัญชลี นิลกำเนิด
๑๕/๐๕/๒๕๒๐

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๔๙

นางสาวอารีรัตน์ เพ็ชรทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๕๐

นางเบญจมาศ สระทองหย่อม
๑๙/๑๒/๒๕๐๒

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๕๑

นางสาวสุนิษา จันทร์ขวาง ๘/๗/๒๕๑๒ กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๕๒

นางฉวีวรรณ ยิงสูง

่

๒๙/๐๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๕๓

นางลักขณา เพชรเหล็ก
๗/๐๘/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๕๔

นางสาววันวิสาข์ ;เขียวเทียน
๗/๐๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๕๕

นางสาวจิตรา ปญญาดี
๔/๐๙/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๕๖

นางสาวณัฏณิชา คุ้มจุ้ย
๑๙/๐๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๕๗

นางสาวนันทวรรณ ศรีอินทร์
๒๔/๐๔/๒๕๒๒

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๕๘

นางสาวนิลยา เงินเส็ง
๑๙/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๕๙

นางสาวนำทิพย์ สุดนุ่ม
๑๙/๐๙/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๑๖๐

นางสาวสายทิพย์ สิทธิโสภณ
๗/๑๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๖๑

นางสาววรรณวิสา สุขคล้าย
๑๕/๐๘/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๖๒

นางสาววนิดา รักดี
๒๙/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๖๓

นางสาวณัฐพร ทับทอง
๓/๐๓/๒๕๒๘

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๖๔

นางสาววิยะดา แพงวิเศษ
๕/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๖๕

นายฉัตรชัย ชืนชูจิต

่

๑๔/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กชายศรศิลป สุจริต
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กชายธีร์ธวัช สีทา
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงดวงทิพย์ เวียนพบ
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงธัญชนก แก้วงาม
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงนรี จันทร์เถือน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา เพชรวาว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กชายกรวิชญ์ รอดประดิษฐ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กชายกฤษณะ สิงห์มี
๒๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กหญิงกนกภรณ์ หวาดเปย
๑๕/๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กชายศุภวัฒน์ พุ่มสว่าง
๑๙/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กชายธันยบูรณ์ รอดประดิษฐ์
๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กองช้าง
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายสัณหวัช เกษแก้ว
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กหญิงกัญจน์รัตน์ จันทร์ฉาย
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กชายกวี หอมประทุม
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายจรัญ สิงห์สาธร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กหญิงจริญาพร จาดมี
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงอนันตญา นนทะกา
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายสิทธินนท์ บรรเทาทุกข์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๘๕

เด็กชายภานุวัฒน์ แนมบัว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กชายเฉลิมขัย ดีมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กชายณฐพล พรมรอด
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กชายธนกร สายหยุด
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กชายสิรภาพ เกตุทิพย์
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กชายกฤษดา พากเพียร
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กชายภูวณัฐ เกตุแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๙๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วังทอง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงกาญจนา แซ่เล้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พางกระสา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กหญิงพักตร์พิมล วรรณศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงภิญญาดา คงสิบ
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กหญิงอนิสรา แก้วกร
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กหญิงชนันพร สุขอยู่
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กหญิงพรลภัส กล้าดี
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงชนัฐพรรณ สุขอยู่

๑๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๐๑
เด็กหญิงลักษณาพร พิมสอน

๒๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงณัฐธิดา เกตุทิพย์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กชายสุชาครีย์ พรหมสุรินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายรัฐภูมิ แก้วเทศ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายธิตพัฒน์ภูมิ นาคเสน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กชายนพรัตน์ พรมจิว

๋

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กชายธนวิน ครุฑหว่าง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ขำพร้อม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๐๙

เด็กชายศรัญ ปะติโก

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กชายกนกพล ขำแผลง
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กชายทินภัทร์ ประไพภักดิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงสิริยากร ทองประยุทธ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กหญิงสุชัญญา อินทร์จันทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงสุมิตตา เลิศปยพันธ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กหญิงฐิติวรรณ ดอนเหนือ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายวุฒิภัทร ยงกุล
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงณัชชา เกตุทิพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงพัชรี ไกรเพชร

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กหญิงสุพรรษา หอมศาสตร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงศุทธินี ศรีดำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เวชเคน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กชายวันชัย จันทวงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กชายเกรียงไกร จันทร์หอม
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กชายบริภัทร์ เพราะเจริญ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๒๕

เด็กหญิงชุติภา มีธรรม
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์อ่อน
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๒๗
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ บุญน่วม

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กหญิงอรณิชา ตูมนอก
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กหญิงพัชลิตา จัทรา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๔ / ๑๒๕

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กชายนนทวัฒน์ สาแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงมานิตา กล้ากสิกิจ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงอริศรา ชืนดอนกลอย

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กชายไกยะสิทธิ

์

วุ้นอินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๓๔

เด็กชายสิวานนท์ ชูประสนธ์
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กชายภูรินทร์ กาเถา
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กชายศศิวรรณ นีรสิงห์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายกรณ์ดนัย แก้วบุญขุน
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงพรทิพย์ ขอดหมวก
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กหญิงธนัชชา คณฑา
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กหญิงบุษราคัม พิมพา
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กชายจีรวัฒน์ เปแพน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงประติภา สาทำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงเกษินี ห่วงแสง
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กหญิงกฤติยา มูลหล้า
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๔๕

นายถิรพล เศรษฐพล
๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กชายทัศนัย บรรเทาทุกข์
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๔๗

นางสาวศญามนต์ สวาทนา
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายต้นตระการ คำสอน
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กชายคุณากร โตเนียม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๕๐
เด็กชายไชยยานันท์ สมบูรณ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ รอดสันเทียะ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กหญิงจิวราภรณ์ อภิผลไพโรจน์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงชวิศา น้อยปลิว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงนันทินี กันสุข
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงอรนลิน สุวรรณทา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายขวัญชัย ชมภูพืน

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายปญญากร หนูอิม

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กชายศิวกร บุญโสภา
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กชายสิริกร เอกรงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงชมัยพร พัดสาริกรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๖๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ ไข่ศรี
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๖๒

เด็กหญิงมณีมณฑ์ เฉลิมวัด
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๖๓

เด็กหญิงภัทรวดี พงกเชน
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๖๔
เด็กหญิงเกษศิรินทร์ พ่วงวัฒนวงศ์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๒๖๕

เด็กหญิงปรารถนา อินทร์งาม
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๖๖

เด็กหญิงวรัญญา ธรรมปยะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๖๗

เด็กหญิงชลิตา ชอบธรรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๖๘

เด็กหญิงกนกเนตร หุ่นดำ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๖๙

เด็กหญิงธิติรัตน์ ผลพิกุล
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๗๐

เด็กหญิงนนิตา บุญจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กหญิงบุณสิตา วงษ์เศน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงสโรชา ทำนุ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กชายนนทกร สิงหะคเชนทร์
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงฐิติพร นาคอิม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงทักษพร อ่อนสำรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงศุภวรรณ เสือลอย

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงณัฐกมล ชอบธรรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กชายปญจพล เมฆอ้อย
๒๗/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กชายจิรายุ กิติสกล
๑๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายพีระนันท์ มุ้งเอือกลาง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กชายณัชพล แก่นทอง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายนนณภัทร โตเทศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายธนภัทร รอดสิทธืพงษ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กหญิงปาริชาติ ทับทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงชนากานต์ เอียบพัน์

๊

๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กหญิงวาสนา โพธิทอง

์

๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กหญิงชญาภรณ์ กลิงนาราง

้

๒๙/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กหญิงอนัญญา ทุ่งทะเล

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กหญิงกัลยกร สุขแต้ม

๑๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กหญิงอนุสรา คล้ามกลัน

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายนุกูล นิลบุตร
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายธีรพงษ์ ชาวเวียง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กหญิงศุภิสรา สาสะเน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายใต้  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงปลายฝน ศรีนาราง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

วัดบางลายเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงอภิชญา แก้วปรีดาพงษ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงอาภัสรา ชูพินิจ
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๙๗

เด็กหญิงชัยยุทธ อินทองชู
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงณัฐชยา พวงทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงนำฝน มันกำเนิด

่

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กหญิงอภิสรา มังสอน

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กหญิงณิชากร บุญดี
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงณัฐสุรีย์ กลันทรัพย์

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๐๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เก่งการรบ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายเหนือ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กชายคมกริช บัวทอง
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กชายพัชรพล คุณาภิรักษ์
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๐๖
เด็กหญิงพิลาสลักษณ์

ลิมเทียมรัตน์

้

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ประทุมทอง
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงณัฐพร กรณีย์
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กหญิงธนัชชา แสงอาทิตย์
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กหญิงรัญธิดา อินทรศร
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กหญิงปภาวดี นิยอด
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๑๒

เด็กหญิงพรนภัส เจนจบ
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กชายปวรุตม์ เหมือนดี
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กชายสมพงษ์ ยืนยงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กชายวราเมศ พุทธแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กชายวีรภัทร เมินไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงจิราวรรณ กัณฑ์จู

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงศรันย์พร ดีวัน

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กหญิงปาริภัทร์ โง้วตระกูล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กชายปณณทัต วรรณดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กชายธนาคิม สุวารี
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงนลินี วังคีรี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงอรปรียา รอดอินทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๒๔ เด็กหญิงประภาวรินทร์
อินทร์ขำ

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กหญิงเนตรอัปสร เมินไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กหญิงอาจริณี เกษตรกำเนิด
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กหญิงกานต์กมล ทองภูบาล
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายอติณันต์ ชินอัน
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กชายชิษณุพงษ์ แก้วเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กชายอรรถพล ใจแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กชายศุภกร เหล่าเขตกิจ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กชายสิงหา ระดมสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กชายจุลสิทธิ

์

เจนจบ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงกัญญณัฐ ชุมพล
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กหญิงสุจิรา กรณีย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงนิชาภา อินทร์ขำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงณัฏฐนิชา แสงอาทิตย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงอรชุดา ภูมินิธิศ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๓๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน สิงโต

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กหญิงปยภรณ์ ผู้หวัง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง วัดทุ่งทอง  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กชายปภาวิน น่วมศิริ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กชายวีรชิต เชยชมนุช
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กชายธนาดล โถนถา
๒๕/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายธีรโชติ พุฒซ้อน
๒๖/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๔๕

เด็กชายปุณพจร์ เอมแย้ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กชายจิรภัทร ภูมิอินทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ อินคำ
๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กชายธนดล พุฒซ้อน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กชายถิรวุฒิ ดวงตาเวียง
๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กชายวงศพัทธ์ กาดำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายยศฎชา โพธิศรีทอง

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายแสงสุริยา สาเหียง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กชายรัฐฐานันท์ บุญส่ง
๐๙/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กชายธีรภัทร์ บุตรศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กชายศักดิชัย

์

โสดา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายดนัย หยอดตา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายจิตริน กำเริบ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ โพธิทอง

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงชลิตา มาลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงดาลินี ซับประโคน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กหญิงอชิยากรณ์ ท่อนทอง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กหญิงวรรณภา ดวงตาเวียง
๒๘/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงณัชชา อินทร์เทศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงปภาวี ยอดสง่า
๑๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๖๕

เด็กหญิงรัฐติยา สว่างแจ้ง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงเกศรินทร์ กองบุญมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๓๖๗

เด็กชายสุจินดา มิงใย

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ อินคำ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๖๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

บุญที
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๓๗๐

เด็กชายสุทธวีร์ แก้วสิงหา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๗๑

เด็กชายชนาธิป สมบัติคำ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๗๒

เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญช่วย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๗๓

เด็กหญิงธารารัตน์ สิงห์นันท์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๗๔

เด็กหญิงสิรภัทร สุหา
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๗๕

เด็กหญิงชนิกานณ์ สังข์คง
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๗๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ทัพน้อย
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๗๗

เด็กหญิงอมรา ทองคำ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๗๘

เด็กหญิงจิตรทิวา รอดจตุรัส
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๗๙

เด็กหญิงรัญชิตา สาตพันธ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๘๐

เด็กหญิงฉัตราภรณ์ เกตุมณี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๘๑

เด็กหญิงสุชานาต สารรักษ์
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กหญิงบุญสิตา สุภชาติ
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงลี วัดวังพร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กหญิงภารดี สุขทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดวังพร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กหญิงญาณิศา บางเหลือง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดวังพร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กชายธนพล โคมลอย
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดวังพร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๘๖
เด็กชายการัณยภาส อิรทร์ทะนง

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดวังพร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กชายธนภัทร นอระเทศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดวังพร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายธนัทพล สุขไชยนาม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดวังพร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กหญิงกุลธิดา โพธิแดง

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดวังพร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงจันทร์ธิวา จันทร์ดิษฐ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดวังพร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กหญิงอชิรญา คลีแปง

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดวังพร้าว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กชายชลัมพล วงษ์สุนทร
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กชายอัครชัย แปงล้วน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กชายชัชวาลย์ ฤทธิกระจาย

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กชายธีรเนตร นิญาณจิตต์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายณัฐดนัย เกตุทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายสาธิต แสงทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงจิรนันท์ เจนจบ
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงจิรนันท์ เชือจันทึก

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กหญิงรัชนีวรรณ มีน้อย

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กหญิงวนิดา จาดเมือง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายนภเกตน์ ฤทธิกระจาย

์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายนันทภพ พุฒน้อย
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กชายธนากร เจียกอุปถัมภ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายทัตพงศ์ ปานนิยม
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กชายธีรภัทร ยงเยืองพันธ์

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กชายวิวัฒน์ กาแดง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายรุ่งภพ เรืองฤทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงสลินทิพย์ สิงห์พันธ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงจริญญา นุ่นงาม
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๑๑

เด็กหญิงสุภัทรา อินทร์ทะนง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๑๒

เด็กหญิงวลัยพร หรหมอยู่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๑๓

เด็กชายศิวนาถ ชาวดอนคา
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๑๔

เด็กหญิงพนิดา เจนจบ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๑๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา ฤทธิกระจาย

์

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๑๖

เด็กชายเสฐวุฒิ ใจบุญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๑๗

เด็กชายสหรัฐ กองสินแก้ว
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายณัฐวัตร บุญธรรม
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายฐาปกรณ์ บุญเลิศ
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กหญิงวราพร พรมลา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กหญิงศุภิสรา สุทิพงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงจุฑามาศ สีแสงน้อย
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กหญิงบุษรินทร์ กองคำ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา เทียนทอง
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายรัชพล ขุนทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายนิพิฐ ทองเถือน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงนริสรา ศิลลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๒๘

เด็กหญิงธีราพร ชาติมนตรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงศศิธร ศรีสุนทร
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงอริยา เทียนขุนแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กหญิงลลิตภัทร ธะนะสาร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงพรรวินท์ หาญแท้
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายเกียรติภูมิ ศรีเกษม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กชายสิรภพ แหวนวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายพงศธร พิเคราะห์กิจ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายพชรพัชร มีทาทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กชายนพวิชญ์ พูลทวี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงประวีณา จลพลสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กชายธนพนธ์ บัวศรี

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๐ / ๑๒๕

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กหญิงกาญจนา แสนโคตร
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๔๑

นางวีณา จันทรมณี
๑๘/๐๖/๒๕๒๘

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๔๒

นางสาวสมฤดี ทาแดง
๓๑/๐๕/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายณัฐพล อินทร์ใหญ่
๑๕/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงปณิตา ปาสิทธา
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงฑิฆัมพร ทับงาม
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๔๖

เด็กหญิงเพลงพิน นกทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๔๗

เด็กหญิงเมธาพร แก้วทับ
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๔๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ น่วมประสิทธิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๔๙

เด็กชายธีรภัทร ทหาดไทย
๒๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ ทับหนุน
๑๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายศิรภพ พินธุ์ทอง
๒๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๕๒

เด็กชายอัครชัย เอือมนุ่น

่

๑๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กชายสมพร พุกภู่
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กชายภูมิรินทร์ เพชรคง
๒๕/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงสุนิสา แก้วเกตุ
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรีธิ ๓/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงสิริมา โตรืน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงชุติมา เคนแสนโคตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กหญิงทัศนีวรรณ จันทร์เจริญ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงสุพัตรา คำมูล
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงธิดาวรรณ ปานทอง
๒๔/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กชายพิทยุตม์ เถียรอำ ๙/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กชายพงศภาณุ ศรีเมือง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

หนองเต่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กชายจิรพันธ์ ต้องจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม

หนองเต่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กหญิงสุมินตรา เรืองแสน
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ วิวัชวันปรีชา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กหญิงพรวิไล แตงใหญ่

๑๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กหญิงสุพัชชา ผิวผ่อง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์โย่ง

๑๒/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๗๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ แก้วกองทอง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กหญิงสิรภัทร เขตกรรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงปรียานุช บัวหลวง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงพัชรีย์ บัวหลวง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กหญิงจิดาภา อ้นกลิง

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กชายอรรถวิท สร้อยกูล
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กหญิงธันย์ชนก จันทร์ทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายวัชรพล หิตเทศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายภูวดล ลักษณาวงษ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กชายธีรภัทร์ อุ่นเพ็ญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายอนิวัติ พักพุ่ม
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายกฤษกร บัวขำ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายนิติพัทธ์ สีนาก
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กชายภานุรัตน์ บุดทัศมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๘๔

เด็กชายวิชญ์พล ละมูล
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๘๕

เด็กชายดุลยทรัพย์ นามเชือ

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ แสงเพชร
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๘๗

เด็กชายกิตตินันท์ นิลขาว
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๘๘

เด็กชายอภิวัฒน์ การะพรึก
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กชายมนัส ดอนผาคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กชายธีระยุทธ์ จันดาเพ็ง
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กชายณัฐชานนท์ คุ้มม่วง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๙๒

เด็กชายธนพล โพธิพรมศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๙๓

เด็กชายธนาวัฒน์ นิมฟก

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กชายกรณ์ดนัย บัวเขียว
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายวีรภัทร เปยวัฒน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายอลงกรณ์ ดีมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สระประทุมมาศ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กชายชวลิต ประดับเพชร
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายเสฐียรพงศ์ ศรีบุศกร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กชายกฤษกร ผลาผล

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กชายภูวนาถ เม่นบางผึง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายณัฐพงศ์ พลจันทึก

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายอนุพงศ์ ยอดสง่า

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กชายสิทธิภาคย์ ศรีรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กหญิงศศิธร ศรีอินทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงปรียาภรณ์ อัวหงวน

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงญาณิณี บุญมาก
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กหญิงกัณธิมา อ่อนละมูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กหญิงปณณภัสร์ มัชแมน
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กหญิงอารียา สุดสาคร
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กหญิงกันธิชา คะลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงเกศนิยม อินพาลี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กหญิงปริยา ดวงใจ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงณัฐชยา ฟกเขียว
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กหญิงพิชชากรณ์ ศิลลา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงอัญชลี ตรีภรณ์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงชมพูนุช ภู่ระหงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงปยมาภรณ์ อ่องเภา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กหญิงภาวิณี ฉายรังษี
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงณิชาภัทร ใจดี
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กหญิงมนัสชนก แก้วหริง

่

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๒๒

เด็กหญิงเบญจสิริ เรืองฤทธิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กหญิงภัคจิรา หว่างพัฒน์
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงสุภมาศ อาจสว่าง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา พรมมา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กหญิงพัชรี อยู่วัง
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ พันวัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กหญิงชนาภา พันพร
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี ตรีภรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กหญิงธนาภา ใสนวน
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กหญิงณัฐชา ทราฤทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงณปภัช แสงขันตี
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงธีราพร บุญช่วย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กหญิงชญานิน มากมูล
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงกุลนิดา รอดเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กหญิงคณิมา บุญอยู่
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กหญิงมนัฐนันท์ มณีโชติ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กหญิงพรธิรา ทะธาศรัย
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงธัญชนก พรมสันเทียะ

๊

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงกฤติมา พันธุ์ส้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กหญิงภัทราภา ลำธาร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กหญิงเกตน์สิรี โพธิมะณี

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กหญิงกนกพร ศรีอุทัย
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กหญิงพรรณนิภา จาดฤทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงธนพร คล้ายจริง
๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๔๖

นายสิรภพ จินดาหรา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๔๗

นางสาวพัทธ์ธีรา ตินะตัด ๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๔๘

นางสาวปยดา อยู่รอด ๒/๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๔๙

นางสาวธมนวรรณ แก้วกันใจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ชนะภัย
๒๔/๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงศศิกานต์ สุทธิแสง
๑๖/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กหญิงดุสิตา เหลียมแฉ่ง

่

๒/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กหญิงชวิศา พุ่มโสภา
๒๐/๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๕๔ เด็กหญิงศักดิศรีพรรณ

์

ลือวิชานะ
๑๑/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๕๕

เด็กหญิงรุจาภา นิธิโชติอมร
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กหญิงปุษยา ศรีภา ๑/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายอุดมพร ทองแจ่ม
๒๘/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ จ้อยสุดใจ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ มณเทียรทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กหญิงฐิติญา ยุทธนาระวีศักดิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายณภัทร โพธิเรือง

์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายณัฐปคัลภ์ พิมพ์วิชาธร
๐๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายณัฐภูมิ ช่างด้วง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงณิชา วิลัยรัตน์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กหญิงณิชาภัทร นิลระหัด
๑๙/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายธัชกฤช เขียวอุบล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงปยเพชร ขำแปน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายพงศธร ธำรงปฏิภาณ
๒๔/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงพิชชาพร ไม้หอม
๒๐/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายพิพัฒน์ รัตนพันธ์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กหญิงภริดา คงแปน
๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๗๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ ด้วงอิม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๗๓

เด็กหญิงวรวรรณ ชามะรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๗๔

เด็กชายวิศรุช มังมี

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๗๕

เด็กชายศิรณัฐ สันตติทรัพย์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๗๖

เด็กชายศิวกร ประกอบสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๗๗

เด็กหญิงศุภัชญา วงศ์แสงทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงสุตาภัทร พันธ์สุวรรณ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายอัครชัย พิศอ่อน
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายเมธัส ยิมกลำ

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กหญิงเมธาพร เพ็ชรนิล
๐๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ชัยมงคล  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กชายธรรมรัตน์ พิรา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหินแรง กุดประดู่  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กชายเตเต้ -
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหินแรง กุดประดู่  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กชายรัฐศาสร์ แก้วกำพล
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหินแรง กุดประดู่  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ สุพะวงค์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหินแรง กุดประดู่  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงธันยชนก นาแพง
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหินแรง กุดประดู่  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กชายบัญจรัตน์ สีนิล
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กชายกริชสุวรรณ บัวหอม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กชายธวัชชัย ห้วยแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๙๐

เด็กชายกฤตนัย ชาวนา

๑๔/๒๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายอภิชาต หนูแดง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กชายนันทิพัฒน์ เวชพันธุ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กชายอมรเทพ พรขำ
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กชายธีรภัทร แซ่เตียว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายอินทุวงศ์ สมคำ
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายรพีพัทร์ ร่วมสิงห์ทอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายธนวิชญ์ ดวงจินดา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายวีรภาพ ดวงธรรม
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงสุกัญญา ชุ่มเกตุ
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กหญิงสุกัญญา อินโน

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กหญิงพิจิตรา ท่อนทอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองง้าว ทายการาม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายอนุวัฒน์ เพชรราช
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กชายพรชัย บุญลอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กชายกิตปกรณ์ สุวรรณทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายศุภวิชญ์ ราชคฤห์
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๐๖

เด็กหญิงกนกพร แก้วพิเมย
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กหญิงณัชยา บุญจิตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงวิลวิภา บุญจิตร
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงณัฐชา ตะวัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กหญิงวริศรา ปานทะยักษ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กหญิงวิรากานต์ ทองหล่อ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๑๒

นายรัฐธรรมนูญ บุญอินทร์
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กชายจิรายุส พุกเปยม
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กชายอุกฤษฏ์ น้อยเพ็ญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายศราวุฒ อินขุนทศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๑๖
เด็กหญิงเบญจวรรณ มีดี

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กหญิงฑิพประภา วงศ์หุ่น
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงฟาริดา ใจหนักแน่น
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงศศิณา บุญประกอบ
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กหญิงศศิธร พันกลิน

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กหญิงศิรประภา มหาเพ็ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๒๒
เด็กหญิงอนุศราภรณ์ มีรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงจิรานุช นุชเทียน
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงนลินี วาสนายน
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กหญิงแพรวา มฤธากร
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กชายเนติพงษ์ บุญมีรอด
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กชายวัชรินทร์ ประเสริฐสิน
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายอัคเดช ดอกราตรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กชายณัฐดนัย จิตรชนะ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กชายนิธิพัฒน์ มะโนน้อม
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายศิรสิทธิ

์

มีรัตน์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กชายวรัชญ์ แดงอำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงนฤมล ห่อมลา
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กหญิงชลธิชา เพชรหาญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงปยธิดา พูลกลิน

่

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ พงษ์ประเสริฐ
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงลลิตา ดีทุ่ง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงอมาวสี สอนมงคล
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๓๙

นายอนุชิต บวรโภคินกุล
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กชายพัสกร คำแผลง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กชายวรรณกร ไชยะดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กชายชนชิต รอดแสวง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กชายอภิชาติ สายสวาท
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายไกรศร สารศรี
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายอโณทัย ดารา
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กหญิงรุ่งอรุณ พรมจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงศศิธร นิลวดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงนำผึง

้

ฟกนาก
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงปาริชาติ ชัยบอน

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กชายนวมินทร์ โสมา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กชายอภิชิต รอดบำรุง
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายบุญญวัชร แหลมแก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กชายธนธรณ์ อิมละออ

่

๒๔/๐๖/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'

สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายสิทธิชัย สุขคำมี
๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กชายราเชนทร์ ผ่องผิว
๑๐/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายกฤษฏา แก้วพินิจ
๒๗/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายชิษณุพงศ์
เพ็ชรพัฒนามงคล ๐๘/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กหญิงบุศกร แสงลภ
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กหญิงแสงเหนือ บุตรสิน
๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงชนาภา พรหมสิทธิ

์

๑๓/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๖๑

เด็กหญิงอาทิตยา นากสวาท
๐๕/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงสุชาดา ศรีกรัด
๒๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงนัฐชา น้อยเพ็ญ

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงถิรดา พารา
๐๗/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงธัญพิชชา บุญยัง
๒๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงนันทิกานต์ ศิริมา
๐๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงชลธิดา หมอแจ่ม
๑๖/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๖๘

เด็กชายภาคิน พรมอินทร์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๖๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ เมลานนท์
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๗๐

เด็กหญิงณัฏฐธิดา พิทูร
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๗๑

เด็กหญิงณัฐชยา แสนโสภา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๗๒

เด็กชายธีรวัฒน์ เพ็งพึง

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๗๓

เด็กชายปภาวิน บุญทับ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๗๔

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วยศ
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๗๕

เด็กชายปุณมนัส อินมา
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๗๖

เด็กชายพรชัย สอนตน
๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๗๗

เด็กหญิงธนพร บุญทับ
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๗๘

เด็กหญิงชุติมา คำวงค์
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๗๙

เด็กหญิงพีชญาภา ผาสุก

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๘๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดีเกิด
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๘๑

เด็กชายชัยภัทร ช่วยอุระชน
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กชายกฤษณพงศ์ อินทปญญา
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ เทียนมี
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายศุภวิชญ์ นาคเสนี
๐๙/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชืนผล

่

๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายณภัทร แสงจันทร์
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงสุจิตรา วินทะไชย
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กหญิงณัฐรวดี โทฉำ
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงประภัสสร ศรีอุบล
๐๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงอภิชญา สิงห์รักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายชัยวัฒน์ ชืนอยู่

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๙๒

นางสาวสุทธิดา ดินไทย
๐๓/๐๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงสุภัทรา เกษสังข์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๙๔

นายสุทธิศักดิ

์

บัวเรียน
๐๔/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๙๕

นายเกียรติณรงค์ คำจ่า
๑๗/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๙๖

นางธัญรัศม์ อุดมทอง
๒๑/๐๖/๒๕๑๑

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๙๗

นางปริยาภรณ์ ทองมัน

่

๒๐/๐๓/๒๕๒๒

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๙๘

นางละเอียด ด้วงสังข์
๐๕/๐๔/๒๕๐๗

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายพิริยากร อินพร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายศิริชัย เหรียญทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายรัชพงศ์ ลิมสุข

้

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กชายภูตะวัน พันเขียว
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กชายธวัช เปยฉำ
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กหญิงชนิการต์ กระจ่างโรจน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กหญิงภัทรธิดา เห็นโพธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กหญิงอรอนงค์ คำอินทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กหญิงปนัดา ยาคำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงพิชยา เจตินัย
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กหญิงเวธกา บุญนิม

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายอนุวัตร จันทรวรรณ์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายฐิติวัฒน์ สีหล้า
๒๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายพรชัย เทียนเพ็ชร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กชายธีรภัทร เฉยกุล
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายดุลยรัตน์ เชษฐดิลก
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายพจรินทร์ จันทร์ลอย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายณัฐกฤต พันธ์เกตุ
๐๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กชายวชิรวิทย์ พุกสุข
๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พูลแก้ว
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กชายกฤติพจน์ หนูมูล
๑๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงมลิวรรณ เพชรอ่วม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กหญิงบุษกร ศรีอุบล
๑๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กหญิงอริสรา บุญจิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงพวงเพชร เกตุไสย
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กหญิงวรรณี เถาว์แล
๐๕/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงภัทร์ชา มาธุพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงปทุมรัตน์ แตงเล็ก
๒๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงปริญรักษ์ ประเสริฐ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กหญิงณัชชา เกตุตันเจริญ
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กหญิงศิวพร สงคราม
๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงอรนันท์ จันทร์นาค
๒๗/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กหญิงฐปนา บำรุงอินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กหญิงรฎา โลเกตุ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กชายอนุวัช ดิษฐปาน
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายชัชพงษ์ เทียมผล
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายกฤตพัชญ์ ฮัวหงวง

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กชายกิตติคุณ ปานโชติ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กหญิงวิมลศิริ ปตโต
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงกชกร สิงห์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บุษผึง

้

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กหญิงพรรษชล จิวน้อย

๋

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๔๑ เด็กหญิงโสรญาลักษณ์
ทองสิน

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บางแดง
๑๘/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายวิทวัส คำธงชัย
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายธนดล เรือง
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายนักรบ ครุฑทิน
๑๐/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๔๖

เด็กชายกิตติชัย มีทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ อินทะหงษ์
๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กหญิงระพีพรรณ จันทร์รุ่ง ๙/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กหญิงนัฐวรรณ เบ้าภาระ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กชายนพกร เทียงอยู่

่

๒๓/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายยุทธพงษ์ ธุระสะ
๒๓/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายภูรนิร สมิงนิล
๒๘/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงเจนจิรา เทียงอยู่

่

๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๕๔

เด็กหญิงกันติชา คงเมือง
๒๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๙ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กหญิงพรนภัส สุขใสย์
๒๒/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงนันทวดี ปนน้อย
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ดาวลาย

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงไพรริญ ธุระสะ
๑๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๕๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พ่วงโชติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๖๐

เด็กชายสมชาย กลำปวน ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงนารีรัตน์ กลำปวน ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๖๒

เด็กชายณัฐภูมิ เกตุแย้ม ๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๖๓

เด็กชายธเนตร เหงขุนทด ๒/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กชายกฤษณะ สิงห์หะนาท
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๖๕

เด็กหญิงมันทนา ธงชัย ๑/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วังกระทึง  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๖๖

นางสาวอรุณี ม่วงเก่า
๑๔/๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสามง่าม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๖๗

นายธงชัย เทพแก้ว
๑๔/๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสามง่าม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๖๘

นางสาวสุรีย์พร คงเจริญ ๖/๓/๒๕๒๕ กศน.อำเภอสามง่าม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๖๙

เด็กชายกิติภูมิ ฟกทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๗๐

เด็กชายจารุวัฒน์ มีเงิน
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จ้อยทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๗๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

สำราญจิตต์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายปภินวิทย์ มีเครือรอด

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายภูวนารถ สมอทอง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายรัชชานนท์ แรงขิง
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายวีรพงษ์ ปลืม

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กชายศุภกิจติ

์

ภักดีโต
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กชายอนพัทธ์ นาคแดง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กชายอนุชา ทองรอด
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

มีแจ้ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงเขมิกา ผึงรอด

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กหญิงจุฑามาศ พวงทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จันทร์เนียม
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงชลธิชา เมฆจินดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กหญิงนิตยา ภาคฉาย
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กหญิงพรไพลิน สิงห์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงฟาฝน จิตฤกษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงฟาริดา ภู่ทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงภรณ์ชนก ชูอิฐ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กหญิงภัณฑิรา หมอกมืด
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงสโรชา วิชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงสโรชา ศรีเครือแก้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงสิรภัทร บุญสร้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงสุภชา ภูมลี
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายธีรภัทร ชูชืน

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๙๖

เด็กชายธีรวัฒน์ คนคล่อง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กชายนิธิกร จันทร์โชติ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กชายบุรินทร์ บุญเกิดกูล
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กชายพลวัต พวงทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายไพโรจน์ วงค์สุทะ

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กชายภูรินท์ สุขสวัสดิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กชายวรวิทย์ ทองเนืออ่อน

้

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายชัชพล ผินผัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๐๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ สร้อยสังวาลย์

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงณัฐกรานต์ แก้วพวง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กหญิงณัฐธิชา สิงห์ลอ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๐๗

เด็กหญิงณัฐวิดา สิงห์ลอ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงธันยพร เงินมา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๐๙

เด็กหญิงเพ็ญณภา อุ่นบุญ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงวรรณวิษา ชมมิ
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงสุนิษา เหล่าด้วง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายภาณุเดช สิงห์ทอง
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงวรรณิศา ภูสันต์
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงวนิดา ปนทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายชินวัตร ยอดบุษดี
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายธีรวัฒน์ เวชสวรรค์
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กชายวีรภัทร ปานแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายสหัสศวรรษ แสงลอย
๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๑๙
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ เพชรพรหม

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กหญิงจันทร์จิรา ศรีคง
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงศศิกานต์ ขลิบเอม
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายณัฐชาติ คงสัมฤทธิ

์

๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๒๓

นายอนุสรณ์ จันทร์เนียม
๐๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๒๔

นางสาวรักษา แสงทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๑ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๘๒๕

นางสาวจิดาภา สุขสาคร
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๒๖

นายชนาธิป พุทธสอน
๒๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๒๗

นายธีระวัตต์ ฟกเงิน
๒๒/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๒๘

นายวิศรุต สุดดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายปรมี สวัสดิมิง

์ ่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กชายธีรภืร พลราช
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายเจษฎา ทองเชือ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กชายลัญชกรณ์ ปราณีตพลกรัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงกิติมา ไชยศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กหญิงดารารัตน์ โพธิวัด

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กชายทีฆัมพร อักษร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายภิรมย์ คงเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายกฤษณะ รักแจ้ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กชายพิชิต สอนสุด
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายนัทธพงค์ เสียวสวาท
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายฐิตินันท์ ตังใจ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายเอกลักษณ์ อ่อนน่วม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กหญิงอุบลพรรณ ปนคล้าย
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา พวงทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กหญิงรัตนาวดี สว่างเมฆ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายณัฐกานต์ พลราช
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ อันทปญญา
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา ม่วงเก่า
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๔๘
เด็กหญิงเพ็ญพรรษา ศรเทพา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ วิริยะ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงอัญชลี วัฒนปรีชาเลิศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายธันวา นิลเกษม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๕๒

นายนพพร ดวงแก้ว
๘/๑๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอสามง่าม วัดคลองเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๕๓

นายธนากร สวัสดิเมือง

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสามง่าม วัดคลองเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๕๔

นางสาววิภาพร คำกุ้ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสามง่าม วัดคลองเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๕๕

นายอิทธิกร ทองมี
๑๗/๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสามง่าม วัดคลองเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๕๖

นางสาวเจนจิรา จันทร์เหมือน
๑๕/๐๖/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสามง่าม วัดคลองเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๕๗

นางสาวณรินทร์ จันทาพิม
๓/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสามง่าม วัดคลองเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๕๘

นางสาวเมทาวดี ยอดสธิ
๑๔/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสามง่าม วัดคลองเจริญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๕๙

นายภูธเนต จิตบุญชืน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสามง่าม วัดคลองเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๘๖๐

นางสาวพรทิพย์ เขียวขำ
๓๐/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กชายณัฐนนท์ คล้ายศร
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายวีรภัทร กองสุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กชายนันทวัฒน์ วิลัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กชายณัฐภัทร ทวีทรัพย์
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายกฤติมา เชือแก้ว

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงวรางคณา ศรีประจันต์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา แตงนุ้ย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงปนัดดา พรมวงษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กชายนทีกานต์ อินทสอน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๗๐

นายสุทธิพงษ์ แสงใย
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๗๑

นายสทิวัส ส้มทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๗๒

นางสาวอริสา นาคทัง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๗๓

นายสุภัสสรา ทับสิงห์ศิลา
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๗๔

นางสาวอนุธิดา จุมพรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๗๕

นางสาวปริญญาพร พรมสำโรง
๒๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กชายปรายฟา ยุรยาติ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กชายธีรพงษ์ นาคแดง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กชายสิทธินนท์ รักษาแดน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กชายปวริศ ประเสริฐ
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กชายสวิตต์ อาดำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายมนัสชัย แย้มสุข
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กชายปรัชญา ครูบรรณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กชายรัตนฉันตร เสือเฒ่า
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงเพ็ณศิริ คงเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงลลิตา ชือสุขเกษมกุล

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงเสาวรส อินทิปปญญา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงจิรนันท์ คำสุด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จีนสลุด
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กหญิงสุชัญญา แสงเพ็ชร
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กหญิงศิวพร แซ่เจีย
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม วัดศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กชายคมสัน กองบาง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

กองบาง
๒๓/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๙๓

เด็กชายชนัต โนนุช

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายธนกฤต อุ้ยมาก

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายอาทิย์ จันทลัย
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายนราวุฒิ จันทร์นาค
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงทิฆัมพร ลาพะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงณัฐชา หนูสอนศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กหญิงณิชกานต์ คงมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ ขันทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กหญิงสาธิตา ดีเมือง
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กหญิงกุลสินี โพหา

๓๐/๑๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายชยากร พ่วงพี
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายนิภัทร พรมจิว

๋

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กหญิงชลธิชา ฉันทะวิไล
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กหญิงภรณ์เพชร สุวรรณวงษ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงวรัญชลี เทียมศร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงสุภาพร ขันทอง
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กหญิงอาภัสรา โพธิทอง

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กหญิงอรัญญา ใบศรีทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ อุ่นสมัย
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กชายปานมงคล บึงไกร
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายยศวร นาแพง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายอนุภัทร ดีเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายอัมรินทร์ ขันทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงเกศริทร์ โยติง
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงวรรณชนก จันทร์นาค
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงวรรณพร แก้วคง
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กหญิงวรัญญา ม่วงเก่า
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๒๐ เด็กหญิงศุภญาลักษณ์
สายทอง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงสิดาพร แสงโสด
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กหญิงหงษ์ทอง เกตกิจการ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายเรวัตน์ ดารงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายอนิรุต์ หนูแจ่ม
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายศุภสันฑ์ ขันทอง
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กชายจีรศักดิ

์

สู้จันทร์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กชายณัฐดนัย คำฝอย
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงรสริน ใสงาม
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๒๙

เด็กหญิงวาสนา กองบาง
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๔ / ๑๒๕
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พจ ๓๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เงินเรียน
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงติลันธ์ดา เทียงอยู่

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กหญิงสรวงสุดา แพทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงจุฑามาศ ใบศรีทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุณรอด
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงฐิตาพร โรวาท
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กชายสถาพร ทรงมาก
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กชายปญญากร ทรงมาก
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีอ๊อด

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงดวงเดือน เงินบำรุง
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงณัฐราวดี สุวรรณนากิจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ วัดสุขสำราญ  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

หิรัญคำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กชายณัฐพล แพรงาม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กชายณัฐพล ทองนุ้ย
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงบุญรัตน์ คงประดิษฐ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงธนัชชา ศิริแตง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๔๖

เด็กชายปณชัย นุชเจ็ก
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กชายวิรัตน์ หมืนอุดม

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายฉัตรตนัย โพธิศรี

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงศิริณภา บุญผ่อง
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงสุนิฌา โถทอง

๓๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงณัฐณิชา เทียมพันโท
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กหญิงรัญชิดา จันทร์โสดา
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กชายนรภัทร ขำชัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กชายนุกูล ยังเพ็ง
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กชายยุทธพงศ์ เฉลิมศรี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กหญิงศิวปรียา ศิลาพร
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงรวิวรรณ เพชรทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงกมลวรรณ คงมาศ
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๕๙

นายขวัญชัย เพชรโต
๐๕/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๖๐

นายชาติพันธ์ เชืออ้วน

้

๐๙/๐๙/๒๕๒๐
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๖๑

นางอำพิน สุขสวัสดิ

์

๐๙/๐๒/๒๕๓๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กชายอนุศิษฏ์ สุทธิไสย
๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กชายอานนท์ คงภู
๑๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายวีรพล บุญอาจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๕ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๒๙๖๕

เด็กชายธีรภัทร ปนเกตุ
๒๒/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กชายนภัทร ศรีทรง

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กชายวรฤทธิ

์

สำลี ๓/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กชายอุเทน ไกรหา
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กชายศิริวัฒน์ พัดภู่
๒๕/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายนัสธพงค์ บุญผ่อง
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กชายณัฐพล กลันหมอ

่

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภานุรักษ์
๒๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กชายภควัฒน์ ดอนหลิมไพร
๑๘/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๗๔
เด็กชายพรสวรรณค์ สิงห์หา

๑๓/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยโชติ
๒๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กชายทักษ์ดนัย หลวงปราบ
๑๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายธีรพงศ์ จันสำอาง

่

๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงพิยาดา ใสขำ
๒๐/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงวลัยพร ชุ่มเย็น

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงศศิชา พันขำ
๑๗/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๘๑

เด็กหญิงชณัฐฎา บุญเกิดบัณฑิต
๒๒/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงอรวรรณ พัดภู่ ๕/๒/๒๕๔๔ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๘๓

เด็กหญิงวรรณิภา จันทร์รุ่ง
๒๐/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๘๔
เด็กหญิงปญรญาณีย์ ศรีบุตรษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงชนินาถ ผาคำ
๑๖/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๘๖ เด็กหญิงพิมพ์ประเสริฐ
ครุธทิม

๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๘๗

เด็กหญิงวิภาวรรณ จันสำอาง

่

๒๘/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กหญิงอารีพร มิชิฉัยยะ
๒๗/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงปรีชญา ธูปหอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กหญิงบงกช เหลืองอ่อน
๑๑/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงอริษา เผือกกลัน

่

๖/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงลักษิกา กลัดเฟอง
๓๐/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงมัชชุพร เนียมสกุล ๖/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงผกามาศ ปองเศร้า
๒๕/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๙๕
เด็กหญิงพรรณภักษา ชุ่มเย็น ๘/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงณัฐพร ขันทอง
๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงวาสนา สุขสวาท

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๙๘
เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช บุญผ่อง

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กหญิงสิรินทรา อภิชัยนภากุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๖ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงชาริษา สุขชู ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กหญิงขวัญวลี หงษ์เวียงจันทร์

๒๓/๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงนฤมล กุศลส่ง

๑๖/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายภัทรพล ทาหนองโดก

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กชายกฤษฏา สีระออง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กชายชญานนท์ หว่างพัฒน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กชายธนารักษ์ อิมเนียม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กชายธนวัฒน์ ทองสิบวงค์

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กชายภานุพงศ์ มุงคุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กชายศิลศิลา ทุมแพง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กชายอาคเนย์ ปานศรีลา

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กชายปรเมศ แสงงามซึง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กชายนาวิน พักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กชายศิวกร สระทองสอน
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กชายลาภบุญ นาลอย
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กชายศิวกร ศุกเสาร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กชายวสุธร ทิศมาสร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กชายนราวิชญ์ พรมมาอินทร์
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายสิรภพ พูลทวี

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ มันคง

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กชายณัฐพงศ์ ฟกเงิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กชายธนพล เจนการ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กชายอนาวิล โตลำลำ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายสามารถ สุวรรณสุข
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กชายณภัทร ดารา
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กชายสุเมธ ปนสืบ
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายธีรเดช ภิรมย์โต
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงธัญชนก ช่างน้อย
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ พันธ์ตัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงพัชรพร ตันเตจะ

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กหญิงมาวันทา สมดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ สุขเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ เ,ล็กอ่อน
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงสายพิณ สายไธสง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๗ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงสโรชา เฉลียวศิลป
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงสุธิมา วงค์จะมาศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กหญิงอารียา กลำภักดิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงอภิชญา ศรีทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงสุคนธวา ตลาดเงิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงปภัทรสร พันธ์ปลา

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กหญิงกนกพร หงษ์หิน
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงอภิษฎา ยศวิชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กหญิงชยาภรณ์ นากอก
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กหญิงนุชนาฏ แสงสี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กหญิงปวันรัตน์ ผิวอ่อนดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กหญิงอรรัมภา แปนจันทร์พันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ เกสร
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แพแก้ว
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขไสย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงทิพยรัตน์ ผิวอ่อนดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทะโสม
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กหญิงกุมารี ปานขาว
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กหญิงนัทธมล งามขำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงตาล เถาวัลย์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงเบญญาภา ตุงคะศิริ

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กชายธนกร ปญติ

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กชายจิรภัทร พยัคภาพ

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กชายภาคิน ภักดีดต

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

รักประเสริฐ
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงวาศิณี ปนทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงอานัทชา สินทรัพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงอโณมา ม่วงเก่า
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงณัฐชริกา ทรัพย์พิพิษ
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กชายกิตติพศ อ้นอินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๖๕

เด็กชายสมพล คงคาน้อย

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ทอง ทองพงษ์เนียม
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงจิราพัชร อินทเกษร

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ขันเพชร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๖๙

เด็กชายบูรพา ทนแท้
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กชายอาทิตย์ พรหมวงษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กชายพงศกร คัตสงค์ ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กชายอัครวุฒิ นุ่มอ่อน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กชายอภิวิชญ์ บุญมาก
๑๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กชายณัฐภูมิ นาคเอียม

่

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กชายธนกฤต ชุ่มเย็น
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๗๖

เด็กชายพัสกร อินกรัด

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงวรนุช สวัสดี
๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พรมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๗๙

เด็กหญิงรัตนากร สุขประเสริฐ ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๘๐
เด็กหญิงอรวรา มาเครือ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงสุภาวิดา คล้ายกลำ
๑๘/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กหญิงอัญชลี มณีโชติ
๑๕/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชุ่มเย็น
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กชายเจษฎาพร กันวิหค
๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายนนทพัฒน์ จุ้ยเรือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กชายกรเกียรติ ผึงมุข

้

๓/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายศุภกร ทัดทาฃ
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กชายกฤติพงศ์ พิลึก
๒๘/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายอนุวัฒน์ พวงมาลี

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายนครินทร์ มารเขตกร

๑๓/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายนักรบ นาคคงคำ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กชายศิริวัฒน์ สระทองพิมพ์
๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กชายสิรดนัย เงินเรียน
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กชายณรงค์เดช บุญตาม ๘/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายธนัช จันทร์เชือ

้

๒๒/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กชายนันทพงศ์ แสนชิต
๑๐/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กชายโภควินท์ พันสด
๒๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กชายนนทกร ปดตาฝาย
๒๖/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กชายขัตติย กันสุข

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายวรินทร แก้วสระแสน

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ ม่วงศรีเมืองดี
๑๔/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กชายสุรยุทธ บุตร์ดาเลิศ

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กชายพิรวรรษ เจริญศรี
๑๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๐๔

เด็กชายนพรัตน์ เข็มทองคำ
๑๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กชายภัทรกร เชือผู้ดี

้

๒๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายธนชัย บุญธรรม
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กชายสมพงษ์ อินทรา
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายศิริเดช โพธิศรี

์

๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กชายธนกร เข็มทองคำ
๑๖/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กชายทินภัทร คัดไทยสง ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายธีรภัทร ผึงมุข

้

๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กชายเสกสรร มีเหว่าพันธ์
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กชายธีรเดช เคลือบมุข
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กหญิงจีระอาภา ศรีทิน
๒๐/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กหญิงขวัญชนก บุตรศี
๒๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กหญิงผริตา รอดผลุย

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กหญิงขวัญจิรา กองจุ้ย
๑๑/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กหญิงชาลิสา อ่อนจันทร์

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กหญิงสุนันทา สระทองเพชร
๒๒/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงณัฐธาวดี ฤทธิมนตรี
๒๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กหญิงภัทรภร มาพา ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงรุ่งราตรี สมภักดี ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงนิศารัตน์ บุบผาวรรณา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กหญิงฑิฆัมพร บัวผัน

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงพัชรา พรมมี
๑๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงเกตุนภา บุญยานนท์
๒๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๒๗
เด็กหญิงฐานิตารัชต์ จันทร์ทิพย์ ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงอาริตา บุญหนัก
๒๑/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กหญิงกรวรรณ ขันสิงหา
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๓๐

นางสาวกุสุมา ขมคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๓๑

นางสาวณิขกานต์ ตังใจ

้

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๓๒

นางสาวศศิประภา ศรีชา
๑๑/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๓๓

นายเกียรติศักดิ

์

โชติพ่วง
๑๖/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๓๔

นางสาวอนุสรา ปะตะคามินทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๓๕

นายชญานนท์ ทองใบ
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๓๖

นางฐิติพร เอียมสอาด

่

๐๗/๐๖/๒๕๐๖
กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๓๗

นางเฉลา เขียวเขิน
๐๔/๐๕/๒๕๑๙

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๓๘

นางดาวเรือง บัวดี
๑๕/๐๕/๒๕๑๒

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๓๙

นางสาวสุมาลี ภุมรินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๓๒

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๑๔๐

นางสาวจันทร์ฉาย ทัดเทียง

่

๒๕/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๔๑

นางสาวราตรี ปนทอง
๑๖/๑๐/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๔๒

นางสาวศิรินันท์ ยอดนุ่ม
๑๗/๐๙/๒๕๓๒

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๔๓

นางสาวนำเพชร คำหนู
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๔๔

นายจิรศักดิ

์

สืบเหล่ารบ
๑๑/๐๖/๒๕๓๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๔๕

นางสาวสุทธิดา นาควิจิตร
๑๖/๐๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๔๖

นางพิสมัย บุญยืน
๒๕/๐๒/๒๕๐๘

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๔๗

นางสาวสุภาพร พลสงฆ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๔๘

นางสาวจิราพรรณ แก้วเพชร
๓๐/๐๕/๒๕๑๔

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๔๙

นางวิลัย คำหนู
๐๙/๐๕/๒๕๐๖

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๕๐

นายฉัตรชัย บัณฑิตย์
๒๔/๐๙/๒๕๒๔

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๕๑

นายกิติพงษ์ เกตุวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๒๖

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๕๒

นางสาวบุษบง สีสิงห์
๑๙/๐๘/๒๕๓๓

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๕๓

นายสิงห์ชัย ทัดเทียง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๕๔

นางสาวสุวพิชญ์ แสงกิติสุวัฒน์
๐๒/๐๔/๒๕๒๔

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๕๕

นางสาววรรณา เกียวเกิด

้

๑๒/๐๓/๒๕๐๖

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๕๖

นางสาวศศิธร พู่ระย้า

๑๓/๑๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กหญิงกนกกุล วัดแก้ว
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กหญิงกฤติยา จำปาศรี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงกันตา วิมล
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กชายกิติพงษ์ วิมล
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงขวัญพิชชา อุ่นให้ผล
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กชายจิณณวัตร วงค์ตัน
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กหญิงจิรภิญญา เสียวสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กชายจีระศักดิ

์

จีนประเพช
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายชนกันต์ งอกสิงห์
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กชายชนะชัย กันญาสัย
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กหญิงชนัญชิดา เถือนคำ

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กหญิงชมพูนุช เทพแฝง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายชวัลวิทย์ จินาพร
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๗๐

เด็กหญิงชาญชัย ชุ่มเย็น
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายชาลิสา ยอดเถือน

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายชุติชัย โมกมัน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กหญิงชุติมา โอนทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงดวงยิหวา พาสุข

๓๑/๑๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กหญิงทิพพาวัลย์ คงศิลป
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กชายธนพนธ์ น้อยกอ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายธนภัทร มณีศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายธนรัตน์ ใจเพชร
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายธนากร หนูทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กชายธนากร อุทัยพร

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายธนาภัทร นาระหัด
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กหญิงธนาภา คำจริง
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายธราเทพ เขียวพุ่มพวง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงนรินทร ชิณวงศ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กหญิงนิตยา บัวกลอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กหญิงนิภาพร มัดธุจัด
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ แสงทวี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายพงษ์เพชร มีโม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงพรนภา เสือไว
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๙๐
เด็กหญิงพรนารายณ์ ยอดเถือน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายพลกฤต อาจวิชัย
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กชายพัชรพล ยอดยง
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศีปาน
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายพิรพัฒน์ ยรรยง
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงมีณา สมพงษ์ไพบูลย์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายยศภัทร แก้วภู่
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กหญิงรมิดา ทองก้อน
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กหญิงลลิตา แสงอุทัย
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กหญิงวรรณิภา แตงอ่อน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงวริษา คล้ายรักษ์

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กหญิงวันวิสา หมันขันหมาก

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กหญิงศศิธร ปานฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๐๓
เด็กหญิงสกาวเดือน อินทรีย์

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงสุกฤตา จิตรพล
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กหญิงสุจิตรา พรมอยู่
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ล้วนผาลึก
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กหญิงสุนิษา เครือเนตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กหญิงสุนิสา บุญยิม

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กหญิงสุพัตรา วรรณสำราญ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กชายอนุวัฒน์ พันเปยม
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กหญิงอภิญญา มาสุข
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กหญิงอภิสรา ชวนชม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายอลงกช โตกำแพง
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กชายอัษฎาวุธ มะลังสี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กหญิงเบญจรัตน์ เทพนาคิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๑๖

เด็กชายไชยยา ฤทธิรงค์

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๑๗

เด็กหญิงไพลิน มีเรือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๑๘

เด็กหญิงกนกรส เลาสัตย์
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๑๙

เด็กหญิงกรวิภา วิมล
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สอนสุข

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กหญิงกันยารัตน์ ถาวรกูล
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กหญิงกาญจนา พูลยอด
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กหญิงกิตติยา บุษย์ดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงกุสุมา วิมล
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๒๕

เด็กชายคมคิด พัวสัมพันธ์
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายจงรัก ลำเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายจิรพัฒน์ สังข์โชติ
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กหญิงจิรภัทร ไฮงาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กหญิงจุฑามาศ กว้างศูนย์
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงชนนิภา อินหาดกรวด
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กหญิงชนัญชิดา ทองวัน
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กชายชานนท์ จ้อยิมศรี

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงชิษณุชา จันทรางกูร

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก้วพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กหญิงฐิตินันท์ หงษ์ทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายณัชนันท์ สังข์โชติ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงณัฐกานต์ โพธิขำ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงณัฐชนันท์ สุทธิสังข์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงณัฐชา มีศาสตร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กหญิงณัฐติกาล ดำรงศิลป
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กชายณัฐพงศ์ หมอกมืด
๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กชายณัฐพล พึงชู

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายณัฐพล สิงห์ลอ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กหญิงณัฐมล เจียมภักดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงณัฐสุภา แก้วทัพ
๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กชายทรงพล สุกายะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงทาริกา ศรีท้วม

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายธนชัย นิยมรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายธนภัทร อินหาดกรวด
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กชายธนวันต์ นิยมรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงธนัชพร ชูเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายธรรมนูญ เนาวรัตน์
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๕๓
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

นาควิจิตร
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายธาดา โชติพ่วง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กชายธีรภัทร แสงทวี
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายธีร์ภัทร วิมล

๐๔๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กชายนรากรณ์ รอดละม้าย
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายนราธิป แสงทวี
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายนฤพัทธ์ น้อยสมวงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กชายนันทวุฒิ ผะอบเหล็ก
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กชายนิธินันท์ สุขสำอางค์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายนินดารัตน์ สอดศรี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายนุตติ นุชมี
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงนำทิพย์ ตังใจ

้

๑๕/๐๕๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กหญิงบุญญรัตน์ ถนอมชือ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงปรียานุช สุขดี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายพงศกร เขียวเขิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงพัชรพร ดอนชวนชม
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายพยะ ทัดเทียง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงภัทรนันท์ ทองวัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กชายภาณุเดช ทองศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงมุกดา ยุพาพิน
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงรุ่งนภา บัวทอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงลลิตา โพธิทอง

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กชายวรฉัตร รำรวย
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กหญิงวรัญญา ทองพงษ์เนียม
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงวันวิสา จันทราทิพย์
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงวิภาวี แตงอ่อน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กชายวีรพัฒน์ ประคำ
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กชายวีรภัทร ตังใจ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายวีรศักดิ

์

แสงอนันต์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กหญิงศราลินี พลเยียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายศราวุธ รักษาแดน
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กชายศศพันธุ์ ปงเกตุ

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายศิกวัส รักแจ้ง
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กชายศิรวิทย์ สังข์ทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายศิริชัย สีชมภู
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายสมรักษ์ คงมี
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กชายสรรเพชญ ศีใส

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทวีสิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายสวรินทร์ ภุมรินทร์
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงสัจจพร สมบุญยอด
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กหญิงสาวิตรี วงค์หาร
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กชายสิทธิ จองจิตบริสุทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงสิริมา พลขันธ์
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงสุชาวดี เหมฤดี
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงสุนิษา อยู่ศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กหญิงสุวนันท์ คงรอด
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กหญิงสโรชา สุขเลิศ
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายอนุสรณ์ คำจริง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กชายอนุเทพ ผิวงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กชายอภิรักษ์ ช้างทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายอภิศักดิ

์

พูลอนันต์
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายอรรถพล ตังใจ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กชายอรรถวิทย์ เอมโอช

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายอรินทร นาคำ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กหญิงอลิตษา การเกต
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กชายอัคเรศ ยอดเถือน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กชายอัศม์เดช ทองแท้
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กชายอานนท์ กรรมณี
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงอารยา เจือจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กหญิงอโรชา ดุกขุนทด
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๑๓
เด็กหญิงเกตนรินทร์ แจ่มจันทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงเกษศิริ พึงสุริวงค์

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายเจษฎากร จันอยู่
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กชายเจษฎากร เข็มทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กชายเดวิด ฉิมสน
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กชายเทพพิทักษ์ มันสกุล

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายเอกรัตน์ สังข์โชติ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๒๐
เด็กหญิงแพรวพรรณ ขวัญงาม

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๒๑

เด็กหญิงโชติกา คำใบ
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายกฤษฎา ทองมาลัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายกวินพัฒน์ สุรโรจน์วัฒนา

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๒๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สิงห์ลอ

๒๔๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กหญิงกัณฐิกา แก้วลำ
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายขจรศักดิ

์

ทับแฟง
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายคันธารัตน์ จันทร์หอม
๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กชายจาฏพัจน์ ทัพงาม
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายจิณณวัตร อ่อนใจ
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ หอมประเสริฐ
๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ลินลาโภ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายชญานนท์ ประสานสาย
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงชนากานต์ เขียวเขิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายชนาธิป ภู่สุวรรณ
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงชรัญธรณ์ กลัดเฟอง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายชาคริต แก้วย้อย

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ รัสมีจันทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายณภัทร บุญคง
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายณรงยศ ตังใจ

้

๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กหญิงณัฐพร วงศ์อินตา
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กหญิงดารารัตน์ เทศปาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายติณณภพ พยุพา
๐๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงทิชากร เขียวเขิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๔๔
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา มีไชโย

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายธนกฤต ขจรจิตนนท์
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กชายธนพัฒน์ อ่องแดง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายธนวุฒิ อ่อนสะอาด

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายธนัช สุดท่าแห
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สารใจคำ
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กชายธำรงศ์สุข เวชศิลป

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กชายธีรพงษ์ พงษ์พวง
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายนนทกร กลินหอม

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กหญิงนัฐมล เพ็ชรคง
๒๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กหญิงนันทรัตน์ ตินะคัด

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กหญิงนิยะดา บัวกลอง
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงบุญญาพร นันทศร
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายบุญพิทักษ์ มีสิทธัตถานนท์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายปกรณ์ หนูทอง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กชายปฏิภาณ แสงขัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๖๐

นายปภังกร ดำรงค์สุทธิพงศ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงปริยากร เขียวพุ่มพวง
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายปธวี เพชรม่อม
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กหญิงปาณิศา สินโสภา
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงปยะนันท์ นวลจันทร์
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กชายพงศกร เกตุศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๖๖
เด็กหญิงพลอยพรรณ เดชบุญ

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงพลอยวรีย์ บุญคง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กหญิงพันธิตรา เอียมสุวรรณ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กหญิงพิยดา จันทโชติ
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กชายพีรพัฒน์ แทนวงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายภูรินทร์ นาคอุทกข์

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายภูวนัย กลันหวาน

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายมนูญศักดิ

์

นาคเกตุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายวสันต์ ชืออ่อน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายวัชรากร จันทร์สุขา

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๗๖

เด็กหญิงวันวิสา อ้นอินทร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายวัศพล อ้นอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กหญิงวิมลสิริ วิมล
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายวิเชษฐ์ บัวยิม

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กชายศรัณย์ การเทียง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กชายศรีพันดอน แสงลอย
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กหญิงศศิวิมล สิงห์ลอ
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๘๓
เด็กชายศักดิสิทธิชัย

์ ์

ตรงต่อกิจ
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายศุภณัฐ นาระหัด

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กชายสมยศ ผึงชำ

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายสามารถ พิศงาม
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๘๗

เด็กชายสิทธิพล ขำไชโย
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กชายสิทธิโชค มีชัยโย
๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงสินธิชัย เขียวพุ่มพวง
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงสิริกาญจน์ สินประเสริฐ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กหญิงสุกฤตา เขียวเขิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงสุชาดา รำพึง
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กหญิงสุชาดา เถรักษา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กหญิงสุชาวดี บุญมัง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายสุธิชัย เขียวพุ่มพวง
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กหญิงสุนิษา ยังให้ผล
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงสุนิสา กลัดเฟอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงสุพิชฌา บ้งจ่า
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กหญิงสุภาพร เสือสา
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กชายสุรชัย พ่วงประจง

๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กชายอรรถพล จันทร์วิเศษ
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กชายอัครพนธ์ ม่วงเก่า
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กหญิงอัจจนา สุขเลิศ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงอาทิตยา แพพะยอม

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กชายเจตพล คำขาว
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กชายเจษฎากร ภักดีโต
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กหญิงเบ็ญจรงณ์ อยู่เจริญ
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายเผดินยศ หาพรม
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กชายโชคอนันท์ ฟูคำ
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๑๐

นางสาวจิราภรณ์ ทวีสิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๑๑

นายชนะชัย จันทร์ละมูน
๐๙/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๑๒

นางสาวชลธิชา อยู่เจริญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๑๓

นายณัฐพนธ์ ไม้น้อย
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๑๔

นายธีรพล วิมล
๑๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๑๕

นายนรงค์ ศรีทองคำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๑๖

นายบัณฑิต บุญช่วย
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๑๗

นางสาวปราณี คมคาย
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๑๘

นางสาวมณีรัตน์ ปานรักษ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๑๙

นางสาวสุวิชาดา คำชมภู
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๔๒๐

นางสาวอนัญญา แสงทวี
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๒๑

นางสาวอโรฌา เงินอาจ

๑๑/๐๔๔/๒๕๔๓

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๒๒
นางสาวแพรวพรรณ ลัพบุตร

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๒๓

นายใหญ่บารมี แก้วภู่

๒๘/๑๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๒๔

นางสาวกิตติวรรณ สุขเรือง
๐๑/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๒๕

นางสาวขวัญเรือน ทองลำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๒๖

นางสาวชนิดา ทาสาย
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๒๗

นางสาวฐาปนี อินหาดกรวด
๑๘/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๒๘

นายธีรพงศ์ บรรจง

๒๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๒๙

นายธีรโชติ ยอดเถือน

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๓๐

นางสาวนพวรรณ เจริญศิลป
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๓๑

นายนิรุทธิ

์

แปนแอ้น
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๓๒

นางสาวปนิดา ทองพงษ์เนียม
๒๔/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๓๓

นางสาวปยากร สอนสุข
๒๑/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๓๔

นางสาวพนัดดา มีไชโย
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๓๕

นางสาวพฤกษา ถิรโชติธาดา
๐๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๓๖
นางสาวพลอยไพลิน นิลคง

๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๓๗

นางสาวภัทราภรณ์ เฉยฉิน
๐๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๓๘

นางสาวภาวินี ทัพงาม
๒๙/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๓๙

นางสาววิมลลักษณ์ วิมล
๒๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๔๐

นางสาวสมฤดี หนูทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๔๑

นางสาวสุนิสา ยุพาพิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๔๒

นางสาวสุปราณี สุขดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๔๓

นางสาวสุพัฒตา บุญมา
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๔๔

นายอติพร มณีลำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๔๕

นายอธิบดี ศรีเจริญ
๒๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๔๖

นางสาวอัจฉราพร โตรูปสม
๑๐/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๔๗

นายเกียรติศักดิ

์

วงษ์โปทา
๒๗/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ นามัน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายธีรภัทร ช้างทอง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๕๐

เด็กชายสิรภัทร อินทนะ ๒๐/๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๕๑

เด็กชายธีรภัทร แหนกลาง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กชายศุภณัฐ ชูกุศล
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายพิสิฐ สังข์แก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายภูบดินทร์ จีนชาวนา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงปวีณา รัตนพันธ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงชลนิชา ประคำ

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงจารุพักตร์ ไข่มุก
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กหญิงโครินธิ

์

สุวรรณพัฒนาชัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กหญิงสาวิตรี ขำไชย์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กหญิงภัคนันท์ คุ้มขัง
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงศิรประภา อู่สัมฤทธิ

์

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๖๒

เด็กหญิงพิจิตรา พวงทอง
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงสิริรักษ์ น้อยผล
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๖๔

เด็กหญิงสุชาดา สวัสดิกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๖๕
เด็กหญิงพรตรัยรัตน์ อยู่เจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา รอดกสิกรรม
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กหญิงปณฑิตา ขำไชโย
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กหญิงบุญญิสา บุณโท
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กหญิงสุจิณณา พึงเกตุ

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กชายณัฐนันท์ ดวงพระทัย
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กชายศิรักษ์ โหมกกระโทก
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กชายณัฐภูมิ ขวัญคง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ไม้น้อย
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายฑีภากร เจาะจง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กชายสารินท์ ภู่น้อย
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กชายธนาธร นวลวิลัย
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ หมอกมืด
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๗๘

เด็กชายณัฐวัฒน์ แซ่ตัง

๊

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๗๙
เด็กชายพิภพลักษณ์ พวงแก้ว

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายวรพล กะกามัน
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายธนวัฒน์ จันทร์จอม
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายกัณฑกานต์ ขำไชโย

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กชายชินวิวัฒน์ โชติพ่วง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายรัฐภูมิ กุดแยง
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๘๕

เด็กชายสิรภัทร จันทร์โท้
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ยิงมาก

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กหญิงวาสนา พรมมาตร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงทิตา นิลบดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กหญิงโศภิตา เอียวสุวรรณ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๐ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กหญิงทิยากร ประคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงชาลิษา บุษเขต

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กหญิงฐนิชา เขตกรณ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงมนัสชนก สุขจริง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงณัชชา คำหมู่
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายระพีพัฒน์ ใจบุญ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กชายอดิศร คงเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายศุภวัฒน์ ใจเดียว
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายจีรพัฒน์ ใจเดียว
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ อำโนนไพร
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายภัคพงศ์ เปยหลิม

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายตรัยรัตน์ ปะตะคามินทร์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กชายอธิเชษฐ คำเจียก
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กชายอภิวิชญ์ สังข์แก้ว
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กชายเตชินทร์ โชติพ่วง
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กชายอนุรักข์ พู่กัน
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๐๖

เด็กหญิงจุฑามาศ โมลาลาย
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กหญิงนลินรัตน์ เข็มทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๐๘

เด็กหญิงชลธิชา คำจริง
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๐๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ โชติพ่วง

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๑๐
เด็กหญิงกิงกาญจณ์

่

โตกำแพง
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงฑิตยา กันสม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กหญิงภัทริดาพร คำหมู่
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงวิลาสินี สุขศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กหญิงปริฉัฐ จบหล้า
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กหญิงสิรินทร์ ศรีตาระเกตุ
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงนิภาธร เอียวจุ้น

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กหญิงพัชราภา สุขสุนทร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กหญิงกัลยา หวานฉำ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุญเขตต์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กหญิงวีระยุทธ แสนสุขใส
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายพีรวิชญ์ คงมาตย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กหญิงสุนิสา เพียรเกิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๒๓

เด็กหญิงพิมอุมา อุ่นอุบล
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กหญิงรมิตา มังมี

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๑ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กชายดำรง รัดรอดกิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กหญิงกัญญาพร หงษ์โม้
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๒๗

นางเนตรทราย ทองเศรษฐี
๐๕/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กชายเบ็นจามิน แก้วกันยา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กหญิงรัตติกาล พานทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กหญิงอนันตญา มาลีแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงสุธีรา ใบรัก
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กหญิงแพรนภา เพชรโต
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กหญิงบงกช น้อยสร้อย
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๓๔

เด็กชายนฤดม พลซ้าย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงกุลภัสสร์ เมฆรุ่ง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงวรฤทัย เกตุบรรจง
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สุนทรวัฒน์
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ ระย้าทอง
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กหญิงพัชรภรณ์ สองพิมพ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๔๐
เด็กหญิงอานันท์ปภา คำปญญา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กหญิงสุคพรรษา ทองสา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายเสกสรรค์ ภู่ธนะมัน

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายชนาธิป สุขมูลศิริ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กหญิงอทินญา สระทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญชม
๑๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงเปรมมิกา บุตรสร้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายชนต์สวัสดิ

์

เณรเถาว์ ๙/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กชายเมธัส มีโค่ม ๘/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๔๙
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ อุ่นแก้ว

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กชายเศรษฐพงศ์ บุตรสร้อย ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กหญิงณัฐชา ลุนศรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กหญิงพิชา วันสูงเนิน
๒๙/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายธนวัต วุฒิยา
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงประภัสสร ชูจันทร์
๑๘/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายจิราภัทร โพธิวงศ์

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายนิธิ ชลเดช
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายปวริศ แก้วสวาส
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายพีรพัฒน์ ปานนิล
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กชายกิตติภูมิ นิกรถา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กชายภดพล บัวบาน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กชายสหัสเดชา มูลสาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กชายจิรวัฒน์ จันทร์โสม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงภัทรา สืบสิงห์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กหญิงชมภูนุช โพธิงาม

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กหญิงบุษยมาศ ยอดแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กหญิงจุฑาทอง อิมสุข

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงกันติสา ปะคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๖๘
เด็กหญิงชณัฐกาญจน์

ศรีอ่อน
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กหญิงพัสวี สระทอง
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๗๐

เด็กหญิงพิชญา อำมะรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงนิตยา สินลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงธนาพร มหานิยม
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงพิชชาพร อำมะรี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงวรัญญา เปรมกมล
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กหญิงวรรณสุลี ศรีสุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จันทรังสี  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายชนะชล ปญญานะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง จันทรังสี  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กชายภูมินทร์ ชัยสุนทร
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง จันทรังสี  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กหญิงชูขวัญ วงษ์ษานิล
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง จันทรังสี  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กชายธนวัต ภวภูตานนท์
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง จันทรังสี  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงศศินิภา ศิริวัฒน์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง จันทรังสี  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กหญิงภิรัญญา นารถานนท์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง จันทรังสี  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๘๒

นางสาวสุวิมล ธนะผลเลิศ
๑๔/๐๗/๒๔๙๓

วัดทับคล้อ ทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๘๓

นางสาวชลอลักษณ์ วุฑฒยากร
๑๘/๐๙/๒๕๒๑

วัดทับคล้อ ทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๘๔

นางสาวชุติมา ทาดี
๐๖/๐๕/๒๕๓๒

วัดทับคล้อ ทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๘๕

นายธนกล ในวหลาน
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๘๖

นายอรรถพล พืนหัวสรร

้

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๘๗

นายธนพนธ์ ชูทรัพย์
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๘๘

นายนัฐพล ขาตุเทน
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๘๙

นายเจษฎากร โยมยอด
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๙๐

นายศุภกานต์ กลัดทิม
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๙๑

นายวสุพล พวงคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายสัภยา ประทุม
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงอารยา ทองประเสริฐ
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กชายอารักษ์ มนูญธรรม
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงณัฐณิฌา ศรีทาบ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กหญิงติณณา ทองประเสริฐ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กหญิงวันเพ็ญ สุกหลวง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กหญิงสมิตา จุ้ยเย็น
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงอุมากร อุ้ยตา
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงฐานิดา มูลลี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กชายธนดล ยันตะคุ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๐๒

เด็กชายธนวัชร์ ดิษฐเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๐๓

เด็กชายธรรมนูญ คงเหม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๐๔

เด็กชายประจักร ชัยต้น
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๐๕

เด็กหญิงพิมชนก สุขุม
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๐๖

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ พิมจำลอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายวสุรัตน์ จุ้ยโต
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กหญิงสุกันยา ไชยมูล
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายวันชนะ รูปทรง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายประจักร ชุ่มเย็น
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงวรัณญา พัสสร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ บุญยสวัสดิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กชายปยะวัฒน์ บัวหอม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายพงศธร อินเต
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายรัชชานนท์ คำเพชร
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กชายวรเมธ จักรคุ้ม
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายพัทธนันท์ คงเจริญ
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายสุพศิน มณีกาศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายธนธรณ์ โดนขุนทด
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กหญิงเจนจิรา อารดารา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กหญิงบัณฑิตา กุนากูล
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กชายวิวรรธน์ จันทร์ลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายแสงเพชร มาลาอุบล

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กหญิงธัญพร ตันวิจิตร

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กหญิงณัฐวดี ทองเผือก
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กหญิงรัตฎามาศ มวลจันทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กหญิงชมพูนุช กิจโชครุ่งเรือง
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กหญิงมลิวรรณ ภู่ยิม

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๒๙

เด็กหญิงมุกธิดา สีหวงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงรุ่งทิวา องอาจ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงรุ่งนภา องอาจ
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กหญิงรุ่งระวี สุริยะมาศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กหญิงณภัทร อุตะจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กหญิงวริศรา บุญเกิด
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงสุภัทร ศรีสุพรรณ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ กองหิรัญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงปวันภรณ์ ปุเลทะโต
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงปวิตรา สิงหา
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงกนกรดา ต่ายไทย
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กหญิงบงกชกร โสภา
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงอัจฉรา บุญธอง
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายเฉลิมพล ลำพูน
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กหญิงฉัตรทริกา แสนสา
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายธีรภัทร บุญโห้
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายภัทรกร ดำกลิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๔๖
นางสาวกฤติยาภรณ์ แย้มเม่น

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายปยวัฒน์ รุ่งรัตน์
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กหญิงธนภร ค้นทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กหญิงอภิรดา กลินรัตน์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กหญิงช่อผกา ชดช้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายรักษ์ศักดิ

์

ท่าไม้
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายนครินทร์ ประสพภาค
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายภาคภูมิ อินทร์ขาล
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กชายธนากร มะลิสอน
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายกิตติธัช บุญมี
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กชายธนภัทร สังข์ทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กหญิงแพรวา สุวรรณคำพา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงวรรณา อยู่มา
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงขวัญชนก นาคพันธ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๖๐

นางสาวอลิชา อันชท
๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๖๑

นางสาวณัฐธิดา กันทา
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๖๒

นางสาวศศิประภา ปลักปลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๖๓

นางสาวสโรชา สวัสดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๖๔

นางสาวปทมา พรมคำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๖๖๕

นางสาวพัชราภรณ์ เปงแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๖๖

นางสาวศุภาวรรณ ประดับเชือ

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๖๗

นางสาวเกษรินทร์ อินทุสม

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๖๘

นางสาวสุมิตตา ปนธ์ดวง
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๖๙

นางสาวธันยา โทนะนน
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๗๐

นางสาววิภาภรณ์ ห้องศิลป
๒๘/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๗๑

นางสาวเวขกา จำปาแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๗๒

นางสาวกุลปริยา มาพัด
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๗๓

นางสาวจิตราภา รุจิวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๗๔

นางสาวสุภาวดี ทองอินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๗๕

นางสาวสรัลชนา ชรรมโชติ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๗๖

นางสาวโสรดา นามปาเส
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๗๗

นางสาวอังคัวรา ผากาเกตุ
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๗๘

นายเสกสรรค กอขสาริกรรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๗๙

นางสาวกัญญาพัชร คำภูมี
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๘๐

นางสาวสุนทรียา คงกลาง
๐๖/๐๓/๒๔๘๗

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๘๑

นายภูมินท์ มีสุข
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๘๒

นางสาวจุฑามาส ศรีบุญเรือง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๘๓

นายสมชาย ยุติธรรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๘๔

นายโภคิน สุวรรณ์ฤทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๒

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๘๕

นางสาวเวธนี กันทา

๓๑ / ๐๑ / ๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๘๖

นางสาวนภสร แหยมแก้ว

๑๒ / ๐๕ / ๒๕๔๓

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๘๗

นางสาวพรนิภา โลทิม

๑๕ / ๐๑ / ๒๕๔๒

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๘๘

นางสาวอัจฉรา ใจซือ

่

๒๕ / ๐๓ / ๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๘๙

นางสาวชลธิชา พืชสิงห์

๒๖  / ๐๘ / ๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กชายธนุศักดิ

์

รุ่งเรือง
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายนที สุริวงษ์
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายศุภมิต ศิลชัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายพุทธา ชะอุ่มรัมย์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กชายธนบดินทร์ คำมี
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กชายถิรวัฒน์ คำมี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายพิสิทธิ

์

บุญเฮ้า
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ภูมีแจ้ง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายฉัตรชัย พัวแก้ว

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงปวีณา ยงสุข
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กหญิงวิรดา สุคำมี

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๐๑
เด็กหญิงศรีจุฑารัตน์ จ้อยสุดใจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กหญิงอนงค์รัตน์ กรุ่นทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กหญิงสุธินันท์ บุญแร่
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๐๔
เด็กหญิงนันทัชภรณ์ พันธุวิเศษ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กหญิงอัญชลี ดวงตา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กชายสิทธิพร มูลเตีย

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กชายธนชิต ผาริการ
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงตีรณา ดวงสุวรรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กชายรัฐวุฒิ พวงศรี
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กชายกิตติมา กระชอนเงิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายธวัชชัย เดชสิริ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงธัชวรรณ พัฒน์ธิพงษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กหญิงสิดารัศมิ

์

ใจเอียม

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กชายมนตรี คำแก้ว
๑๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายธนวัต จินจา ๗/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กหญิงนพรัตน์ เจริญสุข
๒๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ พันธวงษ์ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กหญิงสุนันทา สมรักษ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กชายประวีณ ทองกาญจน์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กชายณชานันทร์ โพธิค่า

์

๒๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กชายอมรกานต์ กระแสทรง
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายสุทิวัส ชารีภา
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กชายยิม

้

ท้าววงแหวน ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายบรรลือศักดิ

์

พหุประกิต ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงเจตสุดา สีกาแกะ
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงนฤมล ศรีสุวรรณ์ ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กหญิงสุวรรณี วิจิรัมย์ ๙/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กชายพชร เจริญสุข ๗/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายสุชัจจ์ สมรักษ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กชายสิรวัฒน์ บุญธาทิพย์
๑๒/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๓๑

นางสุนัน สมใจ
๑๘/๐๙/๒๕๐๘

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๓๒

นายกิตติศักดิ

์

ศิริพันธ์
๒๑/๐๕/๒๕๓๗

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๓๓

นางขนิษฐา สุทธิโชติ
๑๒/๐๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๓๔

นายจักรี สุขหา
๒๓/๐๘/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๗ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๗๓๕

นายธนวัฒน์ ระดมสุข
๑๗/๐๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๓๖

นายนรบดี บุญธรรม
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๓๗

นายนัฐพงษ์ สีลา
๑๖/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๓๘

นายนันทวัฒน์ กองทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๓๙

นายนิพนธ์ เนินพลับ
๐๓/๐๔/๒๕๓๗

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๔๐

นางสาวนิลาวัลย์ ประดับทอง
๑๒/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๔๑

นางสาวนำผึง

้

แพทย์ไชโย
๐๖/๐๗/๒๕๓๔

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๔๒

นางสาวนำอ้อย คำคูณเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๔๓

นายปริพัฒน์ เนินพลับ
๑๑/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๔๔

นายปฐวี ปกษาศร
๑๐/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๔๕

นายภาณุพงษ์ คล้ายฤทธิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๔๖

นายมนัส มุสิกชาติ

๒๓/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๔๗

นางสาวมาลีนา คำคูณเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๓๕

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๔๘

นางสาววันวิสา ปรีเปรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๔๙

นายวุฒิชัย เมืองทอง
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๕๐

นางสาวศุภรัตน์ เอกนิกร
๐๖/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๕๑

นางสำราญ ทองยิม

้

๒๑/๐๔/๒๕๑๖

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๕๒

นางสาวสิรินนา คำคูณเมือง
๐๖/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๕๓

นางสาวสุพรรษา กลันกสิกิจ

่

๐๕/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๕๔

นายอดิสรณ์ แพสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๕๕

นายอนวัช ก้อนแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๑

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๕๖

นายอำนาจ เนินพลับ
๒๖/๑๐/๒๕๓๕

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๕๗

นายกฤษณะ มีสา
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๕๘

นางสาวกาญจนา มาพันธ์สุ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๕๙

นายขวัญ มิงขวัญ

่

๐๔/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๖๐

นางสาวจิราพร แจ่มกระจ่าง
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๖๑

นายชัยรัตน์ ศรีพล
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๖๒

นายติณณภพ เฉือยฉำ

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๖๓

นางสาวธิรพร อุ้ยตา
๑๒/๐๕/๒๕๔๒

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๖๔

นางสาวนภารัตน์ เปรมจิตต์
๐๘/๐๔/๒๕๔๐

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๖๕

นางสาวนันท์นิชา คำสุข
๒๓/๐๗/๒๕๓๗

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๖๖

นางสาวนำผึง

้

คำมา
๐๓/๐๗/๒๕๓๓

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๖๗

นายบุญฤทธิ

์

โพธิวัน

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๖๘

นายพงศกร ฮวดหอม
๐๔/๐๒/๒๕๑๗

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๖๙

นายวันเฉลิม ปลัดตา
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๘ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๗๗๐

นายวุฒิชัย จันทโสม
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๗๑

นายสนอง ช้างเนียม
๐๒/๑๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๗๒

นายสมภพ
ศรีจันทร์ประพันธ์ ๑๙/๐๕/๒๕๑๙

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๗๓

นางสาวอนิตยา ไพรสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๗๔

นายเจษฎา สุทธิโชติ
๑๕/๐๖/๒๕๔๐

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๗๕

นายไพโรจน์ ศักดา
๒๒/๐๑/๒๕๑๒

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๗๖

นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๑๓

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๗๗

นางสาวดรุณี คงวิชา
๐๗/๐๖/๒๕๓๔

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๗๘

นางสาวเยาวดี โสดา
๐๖/๑๑/๒๕๓๓

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๗๙
นายเจตน์สฤษฏิพงศ์

์

รัตนบวรกรกูล
๐๑/๐๘/๒๕๑๙

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๘๐

นางเกศกัญญา ทาสีดา
๑๘/๐๖/๒๕๑๘

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๘๑

นางอัจฉราวรรณ์ หมอกขุนทศ
๒๘/๐๓/๒๕๑๙

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๘๒

ว่าทีร้อยตรียุทธภูมิ

่

ทองสรวง
๒๒/๐๓/๒๕๒๙

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๘๓

นางสาวนภสร อ่อนละมัย

๒๖/๑๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กหญิงอาณุศรา ธรรมจารย์

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์ประสิทธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กหญิงพรจรัส สีดาคำ
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กหญิงศุมิตรา มะลิ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงวิรดา วงษ์ทน
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๘๙

นายนันทพงศ์ อินทยุง ๑/๖/๒๕๓๓ โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายอนันต์ อ่อนอุดม
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ หนองจะปราบ  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงญานิกา แก้วกาหลง
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ หนองจะปราบ  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กหญิงนฤมล เพ็ชรพินิจ
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ หนองจะปราบ  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๙๓

นางสาวบุญทัน เรืองเพชร
๒๑/๐๓/๒๕๐๘

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๙๔

นางสาวรัตนวลี สิงห์ลอ
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๙๕

นายสมพร แพทอง
๑๗/๐๕/๒๕๒๘

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๙๖

นางสาวชลธิชา ยอเพ็ชร
๐๘/๑๐/๒๕๓๗

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๙๗

นายณัฐวุฒิ อ้วนอิม

่

๒๗/๑๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๙๘

นางสาวประภาพร ศรีเมฆ
๑๙/๐๖/๒๕๒๒

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๗๙๙

นายวันชัย ทองชีวงค์
๐๔/๐๒/๒๕๐๘

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงวนิดา วิมล

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงวาสนา สว่างเมฆ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวยาง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กหญิงนัทธิดา ตังใจ

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงบุศรินทร์ วรรณปริทัศน์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๐๔

เด็กชายเอกราช เพ็ชรเกิด
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กชายชนาธิป ทองคำ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กหญิงชลลดา มะโนศิลป
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๐๗

นายไพรจน์ ปานอยู่
๐๘/๐๖/๒๕๐๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๐๘

นายเกียรติศักดิ

์

จันทร์ดี
๓๐/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๐๙

นางสาวมินนา พูลประสิทธิ

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๑๐

นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๑๑

นายพงศ์พัฒน์ สิงห์รอ
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๑๒

นางสาวอมรรัตน์ ระยับ
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๑๓

นางสาวสุดารัตน์ น้อยด้วง

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๑๔

นางสาวพัชรพร สอนสังข์
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๑๕

นายณัฐนัย ทองคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๑๖

นายพงษ์พัฒน์ อินทรโชติ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๑๗

นายพุทธิพงษ์ สร้อยทองหล่อ
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๑๘

นายไพรัตน์ พลโท
๒๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๑๙

นางสาวอภิญญา สิงห์ทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๒๐

นางสาวกัญญารัตน์ กันนะสา
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ระวี อ่อมสมสวย

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๒๒
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิงห์ลอ

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงวัลยา ศรีสุข
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงขวัญกมล เกิดพา
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงปาริชาติ สิงห์ทอง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๒๖
เด็กหญิงอัปสรสวรรค์

ถนอมชือ

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ คำสอน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนปาแดง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กชายยืนยง บริรัตน์
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กชายศุภวิชญ์ ตรีอินทอง
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กชายธีรวัฒน์ มากมี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงวารุณี สระทองรอด
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงอิสญา บริรัตน์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงณัตฐพร อุดมสุข
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ เลือนลอย

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงชัญชนก ถมทอง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กชายยุทธพิชัย ปานดำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กชายโสภณวิชญ์ บุญผ่อง
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายประวิทย์ มีสกุล
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงนิชาภัทร บุญผ่อง
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๐ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กหญิงพรทิวา ยิมจัน

้ ่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กชายพิมาน เจริญราช
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายศุภโชค ศรีโกตะเพ็ชร
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงวราภรณ์ สมัญญา
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายจิรภัทร ขุนอินทร์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กชายอภินันท์ มงคลเลิศ
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กชายธีรวัฒน์ บับพาน
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กชายกิตติพันธ์ ต้นมาลี
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๔๘

เด็กหญิงสิริวิมน จิตต์หาญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จันอยู่
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กหญิงณัฐนันท์ หงษ์วิลัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงสเวฟ ลีดา
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายภูวรินทร์ คำศรีวาท
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงพรนภา ชังยืนยง

่

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กหญิงสุทธิดา สมใจ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๕๕

นายทนงศักดิ

์

ประจันนวล
๒๗/๐๔/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๕๖

นางสาวนงนุช ทิพยโสตถิ
๑๗/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๕๗

นางบรรจง เกษรสุข
๑๕/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๕๘

นางกรแก้ว บุญเอียม

่

๑๖/๐๘/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๕๙

นางสาวพรสุพจน์ เขียวพุ่มพวง
๐๒/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๖๐

นางชนากานต์ ทองจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๖๑

นายจันทร์รัตน์ สมบุญยอด
๐๑/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๖๒

นางคำมี สุธาธรรม
๒๕/๐๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๖๓

นายจักภพ ถึงกัน

๑๔/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๖๔

นางสาวรจณา คลีแคล้ว

่

๒๘/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๖๕

นางสาวณชารีญา ชูช่วย
๑๔/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๖๖

นางสาวมัฌชิมา คงลา
๒๗/๐๖/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กชายธีรภัทร จานโอ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ วิจิตรผล
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กชายวรากร พุทธะโร

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๗๐
เด็กหญิงชุติมณาฑน์ ใสชาติ

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กหญิงอุภาลักษณ์ ดวงรัตน์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กหญิงนงนุช ใจชืน

้

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กหญิงปาริชาต วิริตร
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กหญิงสุภาพร ดาสินธ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กหญิงอภิสรา ฉิมกรด
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๗๖

เด็กหญิงศุภากร สุธาธรรม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กหญิงสุธาวัลยย์ คำวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายเอืออังกูร

้

ชะดาจันทร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายญาณพัฒน์ มามิง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กชายวิษณุ หอมสิน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๘๑

เด็กชายนันทกร อิมแจ่ม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายอรรถชัย แซงอุ่น
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายพงศกร โพธิศรี

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กชายสุทัศน์ สาทร
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กชายจิรัฐพงศ์ กัณหา
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงญาณี คงเจริญ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๘๗

เด็กหญิงปนัดดา พลขันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๘๘
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ สุขเลิศ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๘๙

เด็กชายณัฐภัทร ตังใจ

้

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กชายนรวิชญ์ จันทร์หอม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๙๑

เด็กหญิงธัญสินี แต่งอ่อน
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๙๒

เด็กหญิงช่อทิพย์ สุขเลิศ
๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๙๓

เด็กหญิงอรปรียา โสตะวงค์
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๙๔

เด็กหญิงมีนารินทร์ บุราคร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๙๕

เด็กหญิงปุณยนุช เทพนาคิน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๙๖

เด็กหญิงชนาภา แซ่เหลียว
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงรพีพร มีเรือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายสิทธินันท์ โพธิศรี

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๘๙๙

เด็กหญิงธนัชพร โคลงพิมาย
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางตะพาย หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๐๐
นางลัดดา พุ่มแก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๐๑

เด็กชายสุรเซษฐ์ ฮอลือชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๐๒

เด็กหญิงวณิดา น้อยพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กหญิงพัชรา ผิวเหลือง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๐๔

เด็กหญิงปยาอร ทองดอนเฮียน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๐๕

เด็กชายพลาธิป พูลทวี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๐๖

เด็กชายธนากร สิงห์คา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๐๗

เด็กหญิงชนิสรา ทองดอนแอ
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๐๘

เด็กหญิงสุทธินันท์ ภักดีโต
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๐๙

เด็กหญิงชลดา แสงเดียน
๒๗/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๒ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๙๑๐

นางสาวนิภาพร เทพจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๑๑

เด็กชายนิติรัฐ ปนกันอินทร์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๑๒

เด็กชายวิวัฒ คำมงคุณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ เจนจบ
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๑๔

เด็กหญิงรุ่งทิวา ทองเชือ

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๑๕

เด็กชายนภดล ประพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๑๖

เด็กหญิงอโรชา บูลละคร
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๑๗

เด็กชายวรกิต ภูมิมาโนชญ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๑๘

เด็กชายสุรพัศ กันหมอน
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๑๙

เด็กชายธนกิตติ

์

เหง้าโอสา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๒๐

เด็กหญิงมณียา พรมอยู่
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๒๑

เด็กชายอลงกรณ์ ขุนหาญกิง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๒๒

เด็กชายกฤษณะ ทองดอนยอด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๒๓

เด็กชายนนทกานต์ สุขดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๒๔

เด็กหญิงนันทิญา วิมล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๒๕

เด็กหญิงจิดาภา โยธา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๒๖

เด็กหญิงพิจิตรา สีกาลินทอง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๒๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ ระหาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๒๘

เด็กชายศักดิดา

์

มีโม
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๒๙

เด็กชายวิศิษฐ์ เมฆโต
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๓๐

เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วแฟง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๓๑

เด็กชายชัยคุปภ์ คงมี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๓๒

เด็กหญิงสุนิสา รักษาพืช
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๓๓

เด็กหญิงขวัญชนก เมฆโต
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๓๔

เด็กหญิงอภิสรา ชวนชม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๓๕

เด็กหญิงสุพรรณี ไชยหงษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๓๖

เด็กหญิงเบญจรัตน์ หมืนศิลา

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๓๗

เด็กหญิงเกสรา ชาติแพงตา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๓๘

เด็กหญิงจินดาพร สีลา
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๓๙

เด็กชายวรเมธ หมืนศิลา

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๔๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มันทรัพย์

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๔๑

เด็กหญิงเมขลา เลือนวงษ์

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๔๒

เด็กหญิงกัลย์สุดา น้อมระวี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๔๓

เด็กหญิงศุทธหทัย ภูตน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขมหาหลวง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๓ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๙๔๕

เด็กหญิงอริสรา คำพะวา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๔๖

เด็กชายวิศรุท ขำบัณดิษฐ
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๔๗

นางคำมวล สอนจีน
๐๓/๐๕/๒๕๐๕ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๔๘

นางประไพ อยู่บุญ
๐๙/๐๙/๒๕๑๐ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๔๙

นางณัฐธร อัสโย
๑๙/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๕๐

นางวันทนา ไทยหล่อ
๐๑/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๕๑

นางสาวสมควร เชิงหลำ
๐๓/๐๑/๒๕๑๕ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๕๒

นางสาวธนัญกรณ์ กันทะสา
๑๖/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๕๓

นางสาวชนัญชิดา ทองบู่
๑๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๕๔

นายกฤษณ์ เปยมงาม
๐๓/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๕๕

นางสาวฐิติรัตน์ เขือนพันธ์

่

๐๓/๑๒/๒๕๒๓
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๕๖

นายเทพชลิต เพ็งแตง
๐๓/๐๕/๒๕๒๕ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๕๗

นายกฤตติพัฒน์ กุลจักร์
๒๐/๐๔/๒๕๒๗ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๕๘

นางสาวทองมี บุตตะ
๑๓/๐๑/๒๕๐๙ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๕๙

นายชวลิต ปททุม
๒๐/๐๓/๒๕๒๔ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๖๐

นางสาวขวัญดาว ลาภมูล
๐๓/๑๐/๒๕๑๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๖๑

เด็กชายปาราเมศ แย้มคำ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๖๒

เด็กชายนนท์ปวิธ ประสารสืบ
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๖๓

เด็กชายศุภวัฒน์ แสงมณี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๖๔

เด็กชายจักรพันธุ์ คลังกลาง
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๖๕

เด็กชายวิศวกร ทาเวียง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๖๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ ฤทธิกระจาย

์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๖๗

เด็กชายสุทธินัย เหรียงรุ่งเรือง

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๖๘

เด็กหญิงพนิดา คำอ่อน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๖๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ พรมใจรักษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๗๐

เด็กหญิงศลีลาทิพย์ ไชยนคร
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๗๑

เด็กหญิงดาราวดี ยวนหมืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงวริศรา แพงแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงกมลนัทธ์ รักเมือง
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กหญิงปานชนก แสงมณี
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา วิใจโน
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายศิวัช ทาเวียง
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กชายธาริต วิสาระโภชน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองดี
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กชายจุฬาศักดิ

์

จรรยาวัด
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๔ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กชายมนตรี แค่มจันทึก
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กชายชญานิน ยงเขตรการณ์
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงรัญฏลี ฤทธิกระจาย

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กหญิงชุติกาญจย์ หวังเดช
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กหญิงสุพัชชา เชือวังคำ

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กหญิงวรัญญา คำจำปา

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กชายรพีภัทร จอนนุ้ย
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายสุพจน์ ทองมูล
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กชายขวัญชัย แทนนคร
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายทยากร โพธิศิริ

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายเมทาสิทธิ

์

ชูจีน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายภูวนาท กันป
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายณภัทร แสนโบราณ
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายศุภณัฐ เมฆอิม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายธนพันธ์ สุขขัง
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายวิวัฒน์ ประสังขาโย
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายศิริวัฒน์ พรมลา
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายอรรณพ รัตนชาติชัย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายพงศ์เทพ สำราญดี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงเกสรา ชัยมงคล
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงขนิษฐา รักเมือง

๒๔/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กหญิงวรรณวิสา พลัดสาริกรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงณัชชา ประสานสืบ

๒๙/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงชนิดาภา วงษ์สมบูรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กหญิงอลิศรา ชุ่มมี

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เนียมสนิท

๑๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงธนพร แก่นเพิม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กหญิงพรวลัย เครืองทิพย์

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงสุนิษา ใบตังกลาง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายอภินันท์ พันธุรัตน์

๒๘/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กชายสุวัฒน์ ศรีบาง

๑๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กชายวุฒิสิทธิ

์

ผลบุญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กหญิงพรกนก ศรีบาง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กหญิงกัลยา พรมอยู่
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๑๔

เด็กชายวีรภัทร รอดพ้นภัย
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๕ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กชายพิพัฒน์ แปนคง

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายธวัชชัย เทียงธรรม

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๑๗

เด็กชายไพรวัลย์ แสนเทียม
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กชายวิชญะ เชือปุย

้

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กชายปภังกร โภคศิริโชติ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กชายวรพจน์ จันทิมา

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๒๑

เด็กหญิงกุสุมา แก้วลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กหญิงฐิติวรรณ ทองเงิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กหญิงโยทิตา พูลสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กหญิงนัสรีญ มูฮำหมัด
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๒๕

เด็กหญิงพิจิตรา จำปารัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงวาสนา พัฒน์สาริกรณ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๒๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัสชา พันคง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงศิริวิมล พันคง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๒๙

เด็กหญิงพรรณวิกา อินพาหะ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กหญิงกรรญิกา ฤทธิกระจาย

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงนภัสสกร โฉมจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กหญิงจิราพร สินสถาน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๓๓

เด็กหญิงธรรมพร ชัยภัทรธนกร
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กชายวชิรวิทย์ โคตรวงศ์ษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กชายพิสิฐสรรค์ เพชรสาริกิจ
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กชายพีรพัฒน์ แตงน้อย
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๓๗

เด็กชายนิธิกร มาแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กชายทวิวัฒน์ อิมใจ

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กชายพุฒิพงศ์ น้อยหร่าย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายนนทกานต์ พันธ์คง

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๔๑

เด็กชายภูมิพิพัฒน์ เจริญศักดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กชายทวี สิงห์เขียว
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กชายณัฐพล กิงจันทร์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๔๔

เด็กชายภัทรดนัย คุ้มเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๔๕

เด็กชายสรวิศ สิงห์วิสุทธ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กชายชญานนท์ อินทรชิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กชายจิรภัทร สุขเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายรัชพล ทองจันทร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๔๙

เด็กชายสหรัฐ อยู่ยิง

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๖ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กชายธนวัฒน์ นุ่มงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กชายอิสรายุทธ์ ไชยพิมพ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๕๒

เด็กชายวชิรวิทย์ ชูช่วย
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กชายรัชชานนท์ งามสม
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กหญิงจิตสุภา เพชรทูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ สารพัน
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๕๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ สิงห์ทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กหญิงปาริชาติ โสมสุข
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เพ็งเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กหญิงวนิดา พันธ์สุวรรณ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงธาวินี ชัยเทศ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กหญิงกมลฉัตร แสงจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กหญิงกรวรรณ ใจเพชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กหญิงธัญสินี อินทิม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๖๔

เด็กหญิงมนต์นภา อินพะหะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กหญิงศศิกานต์ ชูพินิจ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กหญิงกนกพร เปยคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กหญิงธันยพร ศรีหว้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๖๘

เด็กหญิงธนัชชา นวลพุ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กหญิงพิชนิกา เกตุสาคร
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงอภิญญา ภู่รบ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กชายจักริน สิงสม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๗๒

เด็กชายวสันต์ ศรีคูณ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๗๓

เด็กหญิงเจนจิรา เพ็งเจริญ
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กหญิงพลวิมล พลเยียม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงมนีรัตน์ มีแผ้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๗๖

เด็กหญิงนีรชา ศรีบุญนาค
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กหญิงสุนิสา
แก้วเทศน์คงนาราง ๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กชายชนสิษฏ์ อินทรชิด
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กชายภานุพงศ์ ศรีทองอินทร์
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กชายศุภวัฒน์ กองชัยสงค์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๘๑

เด็กชายไพศาล แดงวิจิตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กชายกิตติพร กลินจันทร์

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กหญิงเกวลิน อินพะหะ
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๘๔

เด็กหญิงณัชฌา กุลบุตร
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๗ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กหญิงอินทิรา ดีแจ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กชายศราวุฒิ แย้มคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๘๗

เด็กชายไวกูณฐ์ วันทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กหญิงนำเพชร กาสี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงกฤติยา ชูช่วย
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ ปอมริด

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๙๑

เด็กหญิงนัทธมน กรัดปรี
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กหญิงณัฐภัทร สุริยะ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กหญิงจันทกานต์ ประเสริฐน้อย
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๙๔

เด็กหญิงณัฐฌานุช สำแดงเดช
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๙๕

เด็กชายธนภูมิ บุสดี
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พัดสาริกรณ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กชายรพีภัทร โพธิจันทร์
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กชายบูรพา บุญมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๐๙๙

เด็กชายจิรายุ แก้วหอมโชติ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กชายณัฐพร มะละปดที

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๐๑

เด็กหญิงสุทัตตา พ่ายเวหา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กหญิงโสรยา หอมระรืน

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๐๓

เด็กหญิงอรอินทุ์ ทับทอง
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๐๔

เด็กชายศุภชัย ผุดผ่อง
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กชายถิรายุ ไชยลังกา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กชายภัทรดนัย สุขเหม
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๐๗

เด็กชายภาคภูมิ ขันสิงห์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายสุทิว กลินขำ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กชายธนโชติ กิงขำ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กชายเจษฎา โพธิพวงทอง

์

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๑๑

เด็กชายสิรดนัย หล้าโพนทัน
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กชายอนุสร โพธิพวงทอง

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กชายสุกฤต กอบธัญกิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กชายบวรภัค วงศ์ษาบุตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายวีระพงษ์ แก้วรอดไว
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงจรรยพร หน่อสีดา
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กหญิงกิรนา ธรรมปยะ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๑๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดีแจ่ม

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กหญิงธิพิสชา จับสังข์
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๘ / ๑๒๕

้
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พจ ๓๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กหญิงวรรณิษา ธนูศร
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงนิรัญตรี เมืองเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงศุจิภรณ์ ปรางประเสริฐ
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กหญิงพรรษกร จับสังข์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๒๔
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ พิมเดช

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงกัญญาภัค กมลทิพย์ตะวัน
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กชายพิชัย แปนคง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๒๗

เด็กชายปญญากร แจ่มกระจ่าง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กชายสุทัศบดิน บุญยรักษ์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กชายจักกฤษ เพ็งพันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๓๐

เด็กชายธนโชติ บุญมี
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายนราทร โพธิจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กชายคุณาสิน บุสดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายสมชาย อักก่า

๊

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายธนกฤต มิงใหญ่

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กหญิงชลิตา ซางประโคน
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กหญิงพัชริดา พรมณี
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กหญิงเปรมสินี ชูตะมันท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กหญิงชลธิชา เขตปญญา
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กหญิงธิติยา โพนยะพันธ์
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กหญิงวรรณวิษา พิลึก
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงนำทิพย์ เกตุสุวรรณ์
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ติณะคัด
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กหญิงพรนภา หุ่นดำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายจรัสรวี จับสังข์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กชายจิราพร เพ็งมูล
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ คำแสงดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กชายวรกันต์ ขวัญมา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายขวัญ ผาสุข
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กชายธรรมรัตน์ บุญประเสริฐ
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๕๐

เด็กชายวันชัย พงษ์สวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กชายธวัชชัย วงศ์ษาบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ พรมชาติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กชายธนกร พรหมอยู่
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายอนุสรณ์ อินทสอน
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๙ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กชายวิทวัส ชืนดอนกลอย

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงสุพัชชา แสนดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา เพชรมี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงชลธิชา พานไทย
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กหญิงรสจรินทร์ วงค์สุวรรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กหญิงอรพรรณ ชาวท่าไชย
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กหญิงวริศรา พ่ายเวหา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายกิตติพิชญ์ หมืนศรี

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายอัษฏาวุทธ ศิลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กชายวงศธร ทองหงำ
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๖๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกตุสุวรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ทาเงิน
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๖๗

นางสาวอณัฐตา ต่อมยิม

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๖๘

นางสาววรรญา เกตุสุวรรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๖๙

นางสาววรรณภา เกตุสุวรรณ์
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๗๐

นางสาวกฤติยา สุขเหม
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๗๑

นายณัชพล สาดพันธ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๗๒

นายอนุพงษ์ สนุกแสน
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๗๓

นายสานิตย์ พินนารัตน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กชายทักษ์ดนัย จาดมี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายชนินทร์ โตเนียม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายสืบพงศ์ ชมพู้น
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กชายธราเทพ แซ่ฉัว

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายสุเมธ ใจฟก
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กหญิงพรมนัส สาแก้ว
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงรวิสรา แก้วทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๘๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สินาคม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กหญิงณัฐชยา พรหมเมศ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายธนวัฒน์ พุดคง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายอิทธิพล พรมอยู่
๓๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายพลากร บุญประสบ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายอัครพล อิงคะวะระ
๒๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายพิชญตม์ คำใจ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงบุษกร เกตุกร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๘๙

เด็กหญิงยุพดี พรมพินิจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๐ / ๑๒๕

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๔๑๙๐

เด็กหญิงศุภวรรณ เนียมบุญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงอภิญญา ชัยเอียม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กหญิงชนากานต์ บุญเข็ม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงกนกพร ขอนทอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายปรเมศร์ วราภรณ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กชายชานนท์ เทียมเลิศ
๐๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กชายดลฤทธิ

์

อ่อนจันทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายรุ่งเรือง อินพะหะ
๑๒/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กหญิงวรัญญา เกตุเอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กหญิงธาราพร สุขอยู่

๑๙/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงจินต์จุฑา พรมรอด

๑๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กชายมงคลชัย แก้วแจ่ม
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กหญิงอรไพลิน จาดมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กชายทัตพงศ์ แนมบัว
๒๙/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๐๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ประจัน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กชายคณินทร์ คงเสมา
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กหญิงกนกวรรณ งอกผล
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๐๗
เด็กหญิงพัทธ์จรรย์ธร

แตงอ่อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๐๘

เด็กหญิงบุญญิสา เรไร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กหญิงสาวิตรี ภูยาธร
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กหญิงอรพิมล เทียงธรรม

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กหญิงสุรารักษ์ คล้ายกลำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๑๒

เด็กหญิงอินทิรา ธูปชู
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงชลธิชา สายสุจริต
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงสิรัญญา นุบาล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กหญิงอชิตะ จันทร์เหลือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายนิวัฒน์ เอียมพราว

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กชายวรากร เรืองเวช ๓/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กหญิงณัฏณิชา บุญทรา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงสุธิมา สีลาดี
๑๘/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๒๐

เด็กชายโสภณวิชญ์ ลอยนุ้ย ๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายธนาธรณ์ พิศอ่อน ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายรัชพล เสชัง
๒๒/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กชายเรวัฒน์ พรหมกรณ์
๒๓/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายนิธิกร คมขำ
๑๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๑ / ๑๒๕

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๔๒๒๕

เด็กชายนพรัตน์ เพ็ญนคร ๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กชายปญญากร อยู่ท้วม ๘/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายสหพันธ์ สุดยอด
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงอรพรรณ พวกแก้ว
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๒๙
เด็กหญิงกัญญารักษ์ คงเพ้ชรศักดิ

์

๒๓/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กหญิงชิดชนก สุขจิตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กหญิงอัญมณี ดีจานเหนือ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กหญิงวรพิชชา ทองประจักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กหญิงชมัยพร ดีมี
๑๖/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงวิภาวดี ปานศรี
๒๒/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายปฏิภาณ โตกราน
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กชายกุลเดช บุญเทพ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายกมลวัฒน์ หล่ายพันธ์
๒๓/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายศิลาชัย มีลาภ
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายศิรายุทธ มีลาภ
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กชายณัฐวัตร ใจดี
๒๘/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กชายสรวิชญ์ ลอยนุ้ย ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กชายอนุภัทร เพ็ญนคร
๑๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๔๓

เด็กชายพงศกร ขำหรุ่น
๒๑/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๔๔

เด็กชายธนวัฒน์ แสนสุข
๒๖/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๔๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ดิษฐสุข

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๔๖

เด็กชายสันทัด แสงอ่อน ๖/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๔๗

เด็กชายอานุวัฒน์ เรืองชม
๑๘/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๔๘

เด็กชายธีรภัทร เพ็ญนคร ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๔๙

เด็กหญิงปนัดดา กาบตุ้ม ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๕๐

เด็กหญิงณธิดา งอกเข้านก

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๕๑

เด็กหญิงนาฏวดี พวกแก้ว
๒๗/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๕๒

เด็กหญิงสลินทิพย์ กลันกลิน

่ ่

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๕๓

เด็กชายธิวากรณ์ ดอนเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง

วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๕๔

เด็กหญิงชนกนันท์ ประเสริฐ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง

วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๕๕

เด็กชายนันทิพัฒน์ พรมศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง

วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๕๖

เด็กหญิงบุญยาพร ดวงจำปา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง

วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๕๗

เด็กหญิงสุพรรษา บุญประเสริฐ
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง

วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๕๘
เด็กชายกอบกาญจน์ แก้วบุดดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ

วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๕๙

เด็กชายปรมินท์ สิงห์สนอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๒ / ๑๒๕

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๔๒๖๐

เด็กชายพสธร ชมเชย
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๖๑

เด็กชายพิชชากร ภูมิดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ

วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๖๒

เด็กชายภูริภัทร ภู่แก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๖๓

เด็กชายวีระพงษ์ สุมาร
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๖๔

เด็กชายชัยวัฒน์ สุขเจริญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๖๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๖๖

เด็กชายณัฐวัตร ธงสันเทียะ
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๖๗

เด็กหญิงทิติยา เจียมอยู่
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๖๘

เด็กหญิงธนพร ดวงหิรัญ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๖๙

เด็กหญิงกรรณิกา มณีธรรม
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๗๐

เด็กชายอรรถพร สุขเกษม

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ

วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ ผงพรม
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๗๒

เด็กชายอติชาติ ไสยสุทธิ
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๗๓

เด็กชายราเชนทร์ เครือจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๗๔

เด็กชายภัทรกร น้อยอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๗๕

เด็กชายจารุภัทร นาคประสิทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๗๖

เด็กชายธันวา แดงสอาด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๗๗

เด็กหญิงสุพรรณี ศรีสอาด
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๗๘

เด็กหญิงไปรยา พานทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๗๙

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทองอุบล
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๘๐

เด็กหญิงพฤษชาติ เกตุนุช

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๘๑

เด็กหญิงเจนริญา ภูมิโคกรักษ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๘๒

เด็กชายเจษฎา อริยกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๘๓

เด็กชายภาคภูมิ เพ็ชรรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๘๔

เด็กชายมงคล จันทร์ชืน

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๘๕

เด็กชายชานนท์ กลองเงิน
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๘๖

เด็กชายวีรภัทร หลองคุ้ม

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๘๗

เด็กหญิงรสสุคนธ์ อินอิว
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๘๘

เด็กหญิงศิริพรรณ เกิดช้าง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๘๙

เด็กหญิงกัลยา ทองดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๙๐
เด็กหญิงพรรณพษา พุกต่อม

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๙๑

เด็กหญิงศศิวิมล มงคลสวัสดิ

์

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๙๒

เด็กหญิงอนงค์นาฏ บุญดีรัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๙๓

เด็กหญิงใบหม่อน ขันเงิน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๙๔

เด็กชายนพดล เงินกลัน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๓ / ๑๒๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๔๒๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยอินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๙๖
เด็กหญิงลัดดาวรรณ พรมแพร

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๙๗

เด็กหญิงศศิวิมล ทองดา
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๙๘

เด็กชายจิระภัทร ดวงแสงเหล็ก
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๒๙๙

เด็กหญิงศุภรดา เพ็ญศรี
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๐๐
เด็กหญิงนภัสสร สุขอยู่

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๐๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ ขุนเณร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา ขุนเณร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๐๓

เด็กหญิงสุธาภา ทาแจ่ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๐๔

เด็กชายนพณัฐ ทองเนืออ่อน

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๐๕

เด็กชายสุทธิชัย แหยมดอนไพร
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๐๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

โรมรินทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๐๗

เด็กหญิงชฎาภา ทองกลัด
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๐๘

เด็กชายสายธาร ทรัพย์พร้อม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๐๙

เด็กชายธนกร โฉมงามดี
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๑๐

เด็กชายชลเทพ ทองกลัด
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๑๑

เด็กชายชานนท์ ฉิมพิภพ
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๑๒

เด็กชายภาณุมาศ ทองคำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๑๓

เด็กชายเจริญ เอียมแก้ว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๑๔

เด็กชายธนกร โพธิบาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๑๕

เด็กหญิงจิตรานุช ดวงแสงเหล็ก
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๑๖

เด็กชายธนพงศ์ อินทะกะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๑๗

เด็กชายกฤษฎา เกตุเม้า
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๑๘

เด็กหญิงสิรินทรา อำแย้ม
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๑๙

นางสาววิชุตา สุวิเชียร
๒๘/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๒๐

นางสาวอัมพร สุดตา

๒๑/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๒๑

นางสาวนงค์นุช กองเต็ก
๐๑/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๒๒

เด็กชายณัฐพงศ์ สุขทัวญาติ

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๒๓

เด็กชายภัคพล ภูมิเขต
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๒๔

เด็กชายศิรสิทธิ

์

กลินเดช

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ กลินเดช

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๒๖

เด็กหญิงสโรชา สมบุญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๒๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษ์จักร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๒๘

เด็กชายเฉลิมชัย บุญกัณฑ์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๒๙

เด็กชายพีรพัฒน์ สิลาเพชร
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๔ / ๑๒๕
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๕๙/๔๓๓๐

เด็กหญิงวิภาวี คำหอม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๓๑

เด็กหญิงปรารถนา ทองยิม

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๓๒

เด็กหญิงณัฐพร อ่อนตานา
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๓๓

เด็กหญิงพัชราภา บรรจงรักษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๓๔

เด็กหญิงสุพัฒตรา ปอมวัง
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๓๕

เด็กหญิงรังสินี สังข์เมือง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๓๖

เด็กชายศุภกิตต ทองเพ็ง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๓๗

เด็กชายอรณิชา สอนเม้า
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๓๘

เด็กหญิงณัฐยา ตาบประดับ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๕๙/๔๓๓๙

นายนิคม สุขสว่าง
๐๘/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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