
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๑๐,๓๒๔ คน ขาดสอบ ๑,๕๘๐ คน คงสอบ ๘,๗๔๔ คน สอบได้ ๔,๘๘๗ คน สอบตก ๓,๘๕๗ คน (๕๕.๘๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๐๐๑
นายทัศนะ คำมินเสส

๒๓/๐๓/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๐๒
นายกิตติพงศ์ โพธิหล่าย

์

๑๔/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๐๓
นายกฤตภัทร มีบุญนาก

๐๔/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๐๔
นายจิรพัฒน์ มีแดนไผ่

๒๕/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๐๕
นายโสภณ บุญคุ้ม

๑๖/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๐๖
นายพลวัฒน์ ชนัฐชัยพัฒน์

๐๒/๐๑/๒๕๐๖
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๐๗
นายสุทัศน์ โพธิปอม

์

๓๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๐๘
นายทนงศักดิ

์

นุ่มมาก
๒๖/๐๒/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๐๙
นายพิทยา อาสนเสช

๒๘/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๑๐
นายสามารถ ทองแจ่ม

๐๗/๐๔/๒๔๙๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๑๑
นายจิระ มิงเมือง

่

๒๐/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๑๒
นายธนพงษ์ เมฆทวีป

๓๐/๐๑/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๑๓
นายรชต พุฒยปรีดี

๑๕/๐๔/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๑๔
นายรัชวัฒน์ คิดเกือการุญ

้

๑๗/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๑๕
นายนรพัฒน์ ช่างปด

๒๒/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๑๖
นายสุทาด สว่างแก้ว

๑๐/๑๐/๒๔๙๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๑๗
นายบุญเกิด เขียวยิง

่

๐๗/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๑๘
นายพูลสิทธิ

์

ร่างวิจิตร
๒๙/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๑๙
นายกนกศักดิ

์

บัวแก้ว
๐๑/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๒๐
นายประมวล โหมกระโทก

๒๑/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๒๑
นายสมพงศ์ แนบเนียน

๒๔/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๒๒
นายบุญฤทธิ

์

เพชรล้อมทอง
๐๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๒๓
นายนที วงสุวรรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๒๔
นายเอกชัย ศรีมล

๐๙/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๐๒๕
นายอนุสรณ์ พวงสมบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๒๖
นายสิทธิโชค ศรีทา

๒๙/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๒๗
นายเรืองศักดิ

์

บุญมี

๑๙/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๒๘
นายอนุชา กลัดเฟอง

๒๕/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๒๙
นายฉัตรชัย แก้วมราช

๒๐/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๓๐
นายเอกชัย ดีศรี

๐๙/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๓๑
นายเสกสรร เครือแสง

๒๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๓๒
นายวิโรจน์ ธูปขำ

๐๒/๐๔/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๓๓
นายเจตน์ เคลือขอน

๐๔/๐๕/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๓๔
นายณัฐพล สุขสวาสดิ

์

๓๑/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๓๕
นายดุลยชัย โอฬารทิชาชาต

๒๘/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๓๖
นายอานนท์ พิมพา

๐๘/๐๕/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๓๗
นายเสกสิทธ์ หมอนทอง

๒๑/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๓๘
นายพัลลพ ชูเมือง

๑๑/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๓๙
นายโรจน์ศักดิ

์

กันป
๒๖/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๔๐
นายนัด โพธิสุวรรณ

์

๑๒/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๔๑
นายประพจน์ บุตตะจีน

๑๒/๐๙/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๔๒
นายวัฒนสุข คำนิกร

๒๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๔๓
นายอนันต์ มหันโต

๐๓/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๔๔
นายไพเราะ กล้าหาญ

๓๑/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๔๕
นายวรฉัตร นามะเสน

๒๕/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๔๖
นายสมชัย อินตา

๐๑/๐๔/๒๔๙๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๔๗
นายยุทธนา สาดพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๔๘
นายณรงค์ อยู่มัน

่

๒๘/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๔๙
นายณัฐนันท์ ครุธทิน

๑๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๕๐
นายสิรวิชณ์ ปลังประมูล

่

๑๕/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๕๑
นายทศพร คูสกุล

๑๗/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๕๒
นายณัฐภัทร นันทะวรรณ์

๒๔/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๕๓
นายจักรพันธ์ จันทร์สอน

๒๕/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๕๔
นายอนุชิต แก้วปล้อง

๑๐/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๕๕
นายนะเรศ ดีโต

๒๑/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๕๖
นายกิตติพงษ์ บางแดง

๒๐/๐๓/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๕๗
นายบรรจง โพธิเหลือ

์

๒๐/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๕๘
นายสราวุธ บุญตา

๑๐/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๕๙
นายณัฐพงศ์ แสงศิริ

๐๖/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๐๖๐
นายธนพัฒน์ โตเจริญ

๒๒/๐๙/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๖๑
นายณรงค์ศักดิ

์

โชติพ่วง
๑๕/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๖๒
นายบุญสม พลมาศ

๐๕/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๖๓
นายประวิทย์ จาดโห้

๐๒/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๖๔
นายสายัณน์ ทองร้อยเอ็ด

๒๒/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๖๕
นายจักรกฤษณ์ เนียมสกุล

๒๓/๐๓/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๖๖
นายวราพล เรืองวงษ์

๒๐/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๖๗
นายธวัชชัย ครุธทิน

๒๗/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๖๘
นายคมสันต์ ชาคิม

้

๐๖/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๖๙
นายเมฆพิชัย มิงเมือง

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๗๐
นายจรัญ บุญมี

๒๒/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๗๑
นายปฏิภาณ ยืยสุข

๑๑/๐๓/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๗๒
นายอภิชาติ พ่วงสัมฤทร์

๒๕/๐๕/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๗๓
นายตะวัน ปานดำ

๒๔/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๗๔
นายปณิธาน แสนแวทย์

๑๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๗๕
นายไพศาล บัวงาม

๑๗/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๗๖
นายกรุณา ทองอ่อน

๓๐/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๗๗
นายทองกาว ธรรมะ

๒๕/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๗๘
นายสุชิน นงนุช

๓๐/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๗๙
นายสาโรจน์ ส้มทอง

๒๙/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๘๐
นายโยธิน พุ่มโต

๑๗/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๘๑
นายวสันต์ ฉัตรแก้ว

๐๑/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๘๒
นายอานุภาพ ศาตะมวน

๓๐/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๘๓
นายโยธิน เถาวัลย์

๐๓/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๘๔
นายสุรการ ปตตาระโพธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๘๕
นายเสกสิทธ์ กลินหอม

่

๒๙/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๘๖
นายกฤษดา วงค์ถึก

๑๖/๐๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๘๗
นายมาโนช ชิตมนตรี

๐๓/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๘๘
นายวัชรพล กุรินทร์

๐๔/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๘๙
นายชัยเดช ปรุงนิยม

๐๓/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๙๐
นายนัคเรศ อินทะสอน

๑๘/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๙๑
นายศิริโชค สิงห์กล่อม

๑๘/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๙๒
นายอำนวย แก้วมณี

๐๙/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๙๓
นายพิสันต์ เทียงทอง

่

๐๙/๐๔/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๙๔
นายโพธิงาม

์

เมืองนา
๒๑/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๐๙๕
นายวิลัย เพ็ชรพงห์

๒๙/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๙๖
นายเกียรติศักดิ

์

มงคล
๑๘/๐๔/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๙๗
นายบัณฑิต สิงสา

๒๐/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๙๘
นายอนุวัฒน์ จงผึง

้

๒๗/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๐๙๙
นายยุทธนา ยิมแย้ม

้

๐๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๐๐
นายสิริพงษ์ โพธิทอน

์

๒๕/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๐๑
นายธวัฒน์ ขุนจำนงค์

๑๒/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๐๒
นายสมพอง โทปน

๒๙/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๐๓
นายฤทธิเดช สุทธิประภา

๒๙/๐๑/๒๕๔๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๐๔
นายทรงพล จันทร์หอม

๒๒/๘/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๐๕
นายวีรยุทธ พูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๐๖
นายณรงค์ จันทรอินทร์

๒๒/๐๖/๒๕๑๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๐๗
นายวีรยุทธ บัวทอง

๑๗/๐๗/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๐๘
นายสุรเดช ชลมารท

๒๓/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๐๙
นายชัยวัฒน์ นิยมพงษ์

๐๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๑๐
นายวิชัย เชือชัย

้

๒๘/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๑๑
นายโภคกร วิจิตรเนตร

๐๔/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๑๒
นายสัตยา เปาทอง

๐๙/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๑๓
นายวิสุทธิ

์

ทรัพย์อาวรณ์
๐๕/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๑๔
นายชาณุพงศ์ ศรีสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๑๕
นางสาวอุบลรัตน์ สันติสุขไพบูลย์

๑๑/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๑๖
นางสาวหนึงฤทัย

่

ชุมทอง
๑๖/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๑๗
นางสาวกิติญาภรณ์ บุญปราบ

๐๑/๐๕/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๑๘
นางสาวสุรีพร คล้ายแก้ว

๐๓/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๑๙
นางสาวณพัฐธกา จอกนาค

๐๘/๐๒/๒๕๓๐
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๒๐
นางสาวปวียาภา พานเงิน

๑๕/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๒๑
นางสาวรฐา นันทบุญยเดช

๒๕/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๒๒
นางชนัญญ์ทิชา ปติวัตติธนกุล

์

๐๕/๑๐/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๒๓
นางพรทิพย์ ผิวพันธ์

๒๒/๐๘/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๒๔
นางสาวบุษยา สุขช่วยชู

๒๑/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๒๕
นางสาวมนัสตรา สท้านสุข

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๒๖
นางสาวณัฐวรรณ เด่นดวง

๒๗/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๒๗
นางสาวเกศิญี ประสมทอง

๒๒/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๒๘
นางสาวจีรภา ชูดา

๑๕/๑๑/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๒๙
นางสาวบุษบง อุ่นนำใจ

๒๑/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๑๓๐
นางสาวนภาลัย แย้มนวล

๑๙/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๓๑
นางสาวราตรี สายคำธร

๐๓/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๓๒
นางสาวพัชรินทร์ พัศดี

๐๒/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๓๓
นางสาวนิตยา บุญมา

๑๒/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๓๔
นางสาวกมลวรรณ สงวนศิลป

๑๓/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๓๕
นางสาวณิณศธร เดือนขุนทด

๑๑/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๓๖
นางสาวสุพัตรา ทนุวงค์

๒๔/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๓๗
นางสาวสุปราณี จันทรณ์

๑๘/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๓๘
นางสาวจุรีพร คำเกิด

๑๙/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๓๙
นางสาวบุญชู พลายดี

๒๕/๐๓/๒๕๑๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๔๐
นางสาวมนัสชนก อินตะมะ

๐๘/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๔๑
นางสาวปรียาภรณ์ เพ็งชัย

๑๙/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๔๒
นางสาวอมรรัตน์ โพธิแก้ว

์

๒๖/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๔๓
นางสาวภัทรรุดา พึงเกตุ

่

๒๓/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๔๔
นางสาวภัทรวดี เรืองพิศาล

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๔๕
นางสาวอุไรพร โพธิทองคำ

์

๑๕/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๔๖
นางสาวศิริพร ดิสภา

๐๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๔๗
นางสาวเรวดี กิติวรรณ

๒๑/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๔๘
นางสาวปลันธน์ เครือณรงค์

๒๔/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๔๙
นางสาวแพรวจิรา ผลางมา

๒๕/๐๔/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๕๐
นางขนิษฐา สมานใจ

๒๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๕๑
นางสาวนราทิพย์ สุขประเสริฐ

๐๓/๐๓/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๕๒
นางสาววนารี แสนทอง

๒๓/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๕๓
นางสาวนันทิยา เสือราษฎร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๕๔
นางสาวพิมพกานต์ พิมพ์สงวน

๐๔/๐๒/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๕๕
นางสาวนุชนภา ศรีศักดิแดง

์

๐๕/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๕๖
นางสาวเรวดี สิงลอ

๒๖/๐๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๕๗
นางสาวพลอย ไชยศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๕๘
นางสาวอารี เพ็งพานิช

๓๑/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๕๙
นางหลำ เถาวัลย์

๐๔/๑๑/๒๕๑๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๖๐
นางชนมล คิดดี

๐๘/๑๒/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๖๑
นางสาวอัฐภัญญา ยอดสิงห์

๑๗/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๖๒
นางสาวทรายทอง มหาสัตย์

๒๓/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๖๓
นางสุภักร์ ศุภกิจเจริญวงศ์

๐๓/๐๕/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๖๔
นางสาวเนตรดาว เพ็ชรคง

๐๖/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๑๖๕
นางสาววิภาวรรณ เสน่หา

๑๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๖๖
นางสาวเพ็ญนภา ชมพู่

๒๕/๐๓/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๖๗
นางสาวศิริการ เรืองศิริ

๑๙/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๖๘
นางสาวละอองดาว ทับถม

๑๑/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๖๙
นางสาวสุมาพร ทองนวค

๐๔/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๗๐
นางสาวรัชนาค กัณหา

๑๒/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๗๑
นางสาวสุนัน ยานศักดิ

์

๑๙/๐๓/๒๕๐๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๗๒
นางสาวรัชนก สาลี

๑๗/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๗๓
นางสาวจันทรจิรา พลายโต

๑๒/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๗๔
นางสาวกาญจนา ตุงคะศิริ

๒๖/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๗๕
นางสาวอุษา จันทะสอน

๑๓/๐๓/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๗๖
นางสาวชลลดา ศรีทอง

๑๙/๐๓/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๗๗
นางสาวณัฐวดี อุตตรภัทท

๓๑/๑๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๗๘
นางสาวชุติมา ขจรวิจิตร์

๑๕/๑๐/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๗๙
นางสาวชลธิชา มหาสัตย์

๒๙/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๘๐
นางสาววิกันดา เทียมง่าว

๑๖/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กชายคมชาญ จุมจันทร์

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กชายณัฐิวุฒิ เฮียสาท

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายวัฒนา นครสิงห์

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายพงค์ศกรณ์ จุ้ยวอน

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายศรายุธ ลิทธิสอน

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ลีลักษณ์

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงกนิษฐา นาคะปท

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงธันยชนก เนาว์กลาง

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กหญิงปณณธร รอดร่วมชีพ

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กหญิงพุทธชาติ ปาจิต

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายกฤษดา รอดทรัพย์

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายธนากร อำสำโรง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายปยพัทธ์ พลอยศรี

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงกาญจนา สุขผึง

้

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุเพชร

๑๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงปณฑิตา เทียนขานุ

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงนราวรรณ สุครรธจันทร์

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงสิริรัตน์ หอมชืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงธิดา สุรีย์ระวิมาศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงกวินธิดา ไขระย้า

๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๐๑
นางสาวพรรณพษา แซ่โก

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๐๒
นางสาวสุภัชชา ภู่นา

๑๓/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอเมืองพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายกิตติพล มีแก้ว

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงสีไฟ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา เทระทุม

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงสีไฟ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงกวินนารา พุทธา

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงสีไฟ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงชนพร สินเทศ

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงสีไฟ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงชรินรัตน์ ทสพงษ์

๑๙/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงปทิตตา ปญจศีลวุฒิ

๑๑/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายสุทิวัส อำทัพ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายอนุชา กุลอ้น

๑๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กชายยุทธนา เพ็งชัย

๑๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายณัฐวุฒิ ยศเจริญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายดลเกียรติ ปานรักษ์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กชายสุรชัย ทองเอียม

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กชายธนโชติ เพ็งชัย

๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กชายสิรวิชญ์ สีแก้ว

๐๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายฐิติวัฒน์ เกษประดิษฐ์

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายจารุวัตร บุญรอด

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงวันวิสา ผลประเสริฐ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงมนัสพร เหล่าพิลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงอริสา บุญมาก

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงพัชรชล ขอสวัสดิ

์

๐๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงเบญญาภา คงอนันต์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงพัชรี จันเทศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงศิรดา เศษบุปผา

๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงกานดา พรมเนตร

๑๓/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงปณณภา พยัคฆ์

๐๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงสุปราณี คงสืบ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงแสงดาว ปรีเปรม

๑๑/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๓๐ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ผิวชา

๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงรัชนี ศรีวัง

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงสุพัตรา ภู่เกิด

๒๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)

ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กชายสิรภัทร ทานท่า

๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงพนิดพิชา แสงฟา

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ยางคอยเกลือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗ / ๑๔๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงพิชญภา เชียงลอย

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงกฤษดิภรณ์ ช้างพุ่ม

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ยางคอยเกลือ  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายพายุ แย้มชูติ

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ราชช้างขวัญ  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายณัฐดนัย จิตรสมัคร

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ราชช้างขวัญ  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงฑิฆัฆพร ทับผึง

้

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ราชช้างขวัญ  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายพิสิษฐ์ ทองสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงณิชาภัทร เกตุมณี

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายรพีพัฒน์ คุ้มไข่

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายพิชุตม์ วงค์ศรีไทย

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายจิระวัฒน์ อำพะวงษ์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายณภัทร นิลเกษม

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายอนาวิน สงแจ้ง

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีม่วง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงวชิรญา เมืองฤทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงธดาภรณ์ คงเพ็ชรศักดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงอาทิมา ย่านส้ม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงศิรประภา เพ็ชรนารถ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กชายฤทธิไกร จันทร์เทศ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กชายศรัณยู ท่านมุข

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายชิษณุพงศ์ มีแม่นวิทย์

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายธาวิน อินทกูล

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กชายธนกฤต ใบปกทอง

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กชายวุฒิภัทร วิมล

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กชายพันธุ์มงคล หงษ์สัมฤทธิ

์

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายศิวัช มีไชโย

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายกฤษกรณ์ น่วมเกิด

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายณัฏฐกรณ์ นิลเกษม

๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงฟาใส ปนน้อย

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงพัชริดา อยู่เบิก

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงมยุศรา สาริกา

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงจีรนันท์ สอนเวช

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงชยานันต์ สามาเถือน

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงชนากานต์ จันเทศ

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงภัทราภา พลทองมาก

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงณัฎฐพิชา แย้มนัดดา

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘ / ๑๔๑
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พจ ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงผกามาศ รอดฤทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงสุณีย์ สุขสมบูรณ์วงศ์

๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงปุณยนุช สุปญดี

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงเกสรนภา ทันแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงธนภรณ์ พลขันฑ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงภควดี ชมภู

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทองใบ

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญคำ

๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กชายปยะพงษ์ จันทร์สิงห์

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กชายวรพัฒน์ ทวีสาร

๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายพีรวิชญ์ สุวรรณ์จันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายภัควัฒน์ วาสิงหน

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายธนกฤต ศรีสอาด

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายรพีพัฒน์ โตชาวนา

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายพีรพล แก้วทอง

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กชายธนภัทร แตงเถาว์

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สาระณะพันธ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กชายพีรณัฐ วงค์ศรีไทย

๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายจิรพัฒน์ แสนสมาน

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายรพีวัฒน์ ศรีพานิช

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายภูวนาถ ทองรอด

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายธนวัฒน์ หลิมศิริวงษ์

๒๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายจักรวาล เอกพันธ์

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงปารวัณ อุฤทธิ

์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงชารีรัตน์ ทองคำ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงแพรพลอย โพธิพวง

์

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงมัทนา สังข์โพธิ

์

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงกรวรรณ หวันแสง

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงมัญชุนันท์ ใยทา

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงมานิตา ทัพสิงครา

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงฟาประกาย ปนกลอย

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงวิรัลพัชร เทียนกระจ่าง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงช่อเพชร บุญมา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงธนาภา สุขรุ่ง

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงกมลวรรณ์ ชูเมือง

๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙ / ๑๔๑

้
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่
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุธิดา จันทร์แดง

๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายฐิตินันท์ ปาณิกบุตร

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กชายทัศน์พล ตังใจ

้

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กชายธนภัทร เทศเทียน

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายกฤษณะ ขำเรือง

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กชายพิริยกร อิมใจกล้า

่

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายธันวา ทองบุญนาค

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายศุภกฤต จำนงค์ภักดิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายกฤติพงศ์ พันธ์โต

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายชัชพิมุข จันทร

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายอนุภัทร เลิศคง

๐๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายรพีพงศ์ โตชาวนา

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ ซังนุ่ม

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายวิทวัส คำมูล

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายวีระพัฒน์ พุทธรักษา

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายเขตโสภณ สุขเกิด

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายนันทวัฒน์ จันทร์ย้าย

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงสุทินา พันธุ์

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงไอลดา พวงกลับ

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงนรีกานต์ สุวรรณเชษฐ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ เทศนวน

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงศุภาภรณ์ ไทยเทียง

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงพรนภา เทพา

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงณิชกานต์ คำช้าง

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงพรวิมล สิทธิราช

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงศิริกุล กิติศิริ

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงวรนิษฐา ช่อชัน

้

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก บางอำ

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงชลธิชา ประยูรยิม

้

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์ทอง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายเอกพงศ์ ฟกทอง

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายธนชิต สกิจกุล

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายชัยวัฒน์ ดีสอน

๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กชายเตวิช ชุ่มเย็น

๑๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายผลสิทธิ

์

มีชนะ
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐ / ๑๔๑

้
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พจ ๓๔๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายเมธาวินท์ ติณะมาศ

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายกิติพงศ์ เพชรพงค์

๐๙/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายปภิณณวิทย์ นิตย์เจริญโรจน์

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงสุจิรา ดีมัน

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงนภัทรสรณ์ ซินมุข

่

๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงเกศรินทร์ หมายมัน

่

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงอิรัชยา อาปอง

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงศิลดา เต็งยี

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงไอลิน พิกุลเงิน

๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๔๙
เด็กหญิงวรัทยา ทองเพ็ง

๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงจิรัชญา บุญยก

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงยุวธิดา คำเครือ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงฐานิกา ขาวคม

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงกชกร จุ้ยเรือง

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงแพรววา สิงหา

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงปวริศา ขอฟุงกลาง

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงอริสา สายสุจริต

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงสุภัสรา อ่อนตา

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงปวีณา สัมมาวิภาวีกุล

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงอภิรตา แจ่มจำรัส

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงสุพัตรา นาทุ่ง

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายอนิวัตติ

์

สายเมือง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายนวพงศ์ ครองสม

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงปาลิตา พลหาญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงนันทิชา นุ่มสวัสดิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๖๕
เด็กชายปฏิพล รังษี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๖๖
เด็กชายเทพฤทธิ

์

แสงสว่าง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๖๗
เด็กชายจิรภัทร ตงเท่ง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๖๘
เด็กชายธนภัทร นาคเทียน

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๖๙
เด็กชายภรันยู ศรีนุ่มนวล

๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๗๐ เด็กชายชาร์ลล์  อลัน แมคคอนแนล
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พฤกษวัน

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายธนธร คำตอง

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายพงศกร เทียมอ๊อด

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายพีระวัฒน์ กาสา

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายภูริพัฒน์ บริรัตน์

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ภูศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๗๗
เด็กชายรุ่งรวิน สนธิ

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๗๘
เด็กชายอนุพงศ์ อ่อนแก้ว

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๗๙
เด็กชายอัครเดช ตุนานันท์

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๘๐
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ขุระสะ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงเมธานันท์ สุรเดช

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงหฤทัย ศรีอนุสรณ์

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายกฤตภาส บุตรดี

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายณัฐภูมิ เรือนชะเมือง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๘๕
เด็กชายปยวัฒน์ ศรีสอาด

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายฤทธิชัย จรทผา

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๘๗
เด็กชายสิรภัทร มูลขุนทด

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๘๘
เด็กชายอวิรุทธ์ ดีมัน

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงกฤษณา อินสูนย์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๙๐
เด็กหญิงทิพรดา พิชัย

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงนิชาภัณฑ์ วะสะศิริ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๙๒ เด็กหญิงประกายทิพย์
ธิมา

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงพิจิตรา ใจชืน

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงพิณนรี ลือเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๙๕
เด็กหญิงภูษณิศา คลังเพ็ชร์

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๙๖
เด็กหญิงวรนุช ก้อนมณี

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงสุธิดา ช่วยชูทรัพย์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายสุรศักดิ

์

สำราญสุข
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายวชิระพรหม สงวนทรัพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๐๐
เด็กชายวีรภัทร แสงทอง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายณัฐภูมิ แก้ววิเชียร

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๐๒
เด็กชายฐิติพงศ์ จำเนียร

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๐๓
เด็กหญิงพิมพิศา กล่อมอิม

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายวัชรพงศ์ คงถนอม

๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายเสฎฐวุฒิ ด้วงบัว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายอธิษฐ์ ลิมบรรเจิด

้

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายสิงหา

เจนกิจวัฒนาเลิศ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายธนาตุล พาลาสี

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๐๙
เด็กชายธัญกร นวลละออ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๔๑๐
เด็กชายอัครพรหม สงวนทรัพย์

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๑๑
เด็กชายพัชรพล สุขสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงสุชาวดี เพ็ชรอำไพ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๑๓
เด็กหญิงภคพร แย้มใหญ่

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๑๔
เด็กหญิงกัญจนารัศมิ

์

กลินจันทร์

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายชุติเทพ หมายนาค

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายปฎิภาณ เอิบกมล

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายสุพัฒน์ ภูมิผล

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ต้นแอ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายจิรายุส ศรีเมืองช้าง

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงเกษรี หมอแจ่ม

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงอาภัสรา จันทร์ศิริ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงดุษยา สุวรรณอุ่น

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงธัญธนาภา เชิชฮิลล์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงณพัชรปภา ปยะชัชวาล

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๒๕
เด็กชายโฟล์ค อู่นารถ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงพิชญา กันทะชัย

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายภัคพล ขะสะอาด

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงณัฐสุดา เพ็ญศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๒๙
เด็กชายกฤษฏิพัฒน์

์

บุตรโยธี
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายหิรัญณภาคย์ รุทธศิริ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายนัทธพงศ์ นาปอม

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายชินภัทร สิงห์ลอ

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๓๓
เด็กชายณัฐภูมินทร์ แดงเจียม

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๓๔
เด็กชายวราทัต ล๊อกตระกูล

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๓๕
เด็กชายปภังกร จินาพรรณ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายภูดิศ ไสยวุฒิ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงพรนภัทร ใจห้าว

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงพุทธิชา ธรรมดีกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงชญานิศ ดำมินเศษ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงอัญชิษฐา จินตวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงจิดาภา ศรีอนุสรณ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงวริศรา โมคศักดิ

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงฐิติชญา มิงขวัญ

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กหญิงบวรลักษณ์ น้อยจันทร์

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ สว่างผล

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงณหทัย คำจุน

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงจิณห์จุฑา หอมมาก

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงนนทวรรณ เกษมสุข

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงณปภา สุรภักดี

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงวชิรญาณ์ พุทละ

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงสุปรีดา พลชำนาญ

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงณัฐกฤตา คลังเพชร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงพิชญาภัค ไชยวงค์

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงกานต์ธิดา อินโต

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงอัญมณี ผะอบเหล็ก

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงศตชณกมล สรรคพงษ์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงนภัสสร เนืองพระแก้ว

่

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธัชนนท์ กล่อมจิตต์

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายจิรวัฒน์ มายะนันท์

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายธีรภัทร เพ็ชรนารถ

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

แดงสะอาด
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงศุภากร เจริญพร

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงศิรันยา เมืองทอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงสิทธิกา เกตุทิพย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงวันวิสาข์ จันทรังษี

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงณภัทร ถาวรพงษ์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงจิรัชญา ศรีอ่อนทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงรัตน์รพี ลีฬหะวิโรจน์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายศรีอารียะ แช่มชืน

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายธนภัทร

ฑีปเศรษฐนานนท์ ๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กชายณัฐชัย ตระกูลพิชิต

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โฮมวงศ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กหญิงภัทรปภา สินเพ็ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กหญิงทักษอร ศรีนาราง

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงลลิตา บุญผ่อง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงณัฐลดา มูลชาติ

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงชิดชนก โพธิทอง

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายธนกฤต ประสิทธิวิเศษ

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายชิติพัทธ์ อัดโดดดร

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๔ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายกรกฎ ศุภหัตถี

๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายกันตพงศ์ แสงสง่าพงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายสืบสกุล เจือประเสริฐ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายศิวัช ชาติกรณ์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กชายกิตติรัตน์ ดอนจันทร์เขียว

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายวิษณุสรรค์ ปนทวาย

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายธีรภัทร สารส

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงภวิษย์พร นำทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีสังข์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงรัญชิดา สีหราช

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงเมธาพร สุดสงวน

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กหญิงปรียาภัทร สาระสิทธิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงชนกพร มิงสว่าง

่

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงปพิชชญา แพรแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุ่มพวง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงจิตติภัทรา ตุงคะศิริ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงกรชนก คุ้มรักษา

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงอาทิตยา บุญนุวงษ์

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงบุษกร ไทยหล่อ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงพรชนก ศรีสุข

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงเอือการย์

้

จวนอาจ
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงกัญญาวีร์ เยาวสัย

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงฐิตารีย์ พุ่มคนสิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๐๓ เด็กหญิงกรองกาญจน์
ทับทิม

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๐๔ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
รอดกำเนิด

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๐๕ เด็กหญิงณัฎฐ์ชญาภา
อินทะศร

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กหญิงศลิษา ทองชาติ

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ อินทรเลิศ

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงอัญพัชญ์ กิติพงษ์พรสิน

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงณัฐกฤตา ออมสิน

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กชายจิรภัทร ปตตะแวว

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงจิรภิญญา พลสุภี

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงพลอยนภัส เหรียญน้อย

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กหญิงกวินฑรา แก้วหลิม

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กหญิงประภาพัชร เถาวัลย์

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๕ / ๑๔๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กหญิงพจน์ณิชา พรหมอยู่

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กหญิงวนิดา พุ่มผูก

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงรัตนาวดี บุญผูก

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงชนากานต์ แดงคำหล้า

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายพงศกร เถาวัลย์

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กชายภาสกร พวกน้อย

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กชายกันตภณ ใจซือ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กชายปวรปรัชญ์ สุ่มเจริญ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กชายสุรยุทธ์ บุญเตาอิฐ

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงวิภาวดี เนตรสุนทร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงพัชรนิยา ราษฏร์เหนือ

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงปญชิกา ฑีฆะภรณ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงณัชชา แพพ่วง

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แพทอง

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงกชกรณ์ ศรีสมุทร์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายภูริพัชร ภู่นุช

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายสุภวัฐณ์ คำนำปาด

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายพิพัฒน์ ธารทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงชลิตา มันเขียว

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงฐานิตา ทองขันนาค

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงฐิตาพร เพ็ชรคง

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา คงเมือง

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงเปยมรัก ฉำฟา

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงธันยชนก ชุมถนอม

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงปภาวรินท์ พุฒศร

๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงพัชรีวรรณ แก่นทอง

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็ชรวิจิตร

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงสุพรรณนา เพชร์แดง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายทนภัทร คำเกิด

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายศุภณัฐ ทองใบ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายณภัทกร ไข่ทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายธนพัฒน์ วิเศษจุมพล

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กชายสุรเชษฐ์ เทียงธรรม

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายรัตนภูมิ นามมาดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายภูวิช สังฆะมณี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๖ / ๑๔๑

้
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พจ ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายรพี คล้ายสุวรรณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายโชติวัฒน์ สุภาพันธ์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงนันท์นภัส วงษ์นุช

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงนภัสสร แสงจันทร์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงบุญญาภา บรรเจิดศิลป

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงจิรัชญา เลือดพระปฐม

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงนิภาพันธ์ สุขคล้าย

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๕๗
เด็กหญิงพัชราภา ชาวพิจิตร

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงนันทิชา ยอดมณี

๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายอดิศร รุ่งเรืองศรี

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายกษิดิเดช

์

ยังสุข
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กชายปวริศร์ มาลาแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายชนันนัทธ์ อินทรประคอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายนิติธรรม รัตนะ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายนันทภพ สุวรรณโรจน์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายณภัทร สุทัศน์

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายปยพัทธ์ ยิมบิตุรงค์

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายปยพนธ์ ยิมบิตุรงค์

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายภคนันต์ เทศแก้ว

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายพิชยุทธพงศ์ ทองดอนพุ่ม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงพิชยาภรณ์ พรหมใจบุญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงสุภารัตน์ โพธิวัฒน์

์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เธียรชัยพงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงวศินี สุขิตานนท์

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชาตะเมธีวงศ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงภิชญาพร ปะละ

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงจิราพัชร พ่วงสัมฤทธิ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงณฐมน เทียนสุวรรณ์

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงอัญรินทร์ กุลวัฒน์อธิชัย

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงกุลิสรา ส่วนลา

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงสุพัณณดา ไชยสิทธิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กชายเสฎฐวุฒิ เทียบรัตน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงภูริชญา ทัพวงศ์

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายสิรภัทร วิเวกหัสกัณฑ์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กชายวิษณุ ชาญณรงค์

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๗ / ๑๔๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๕๘๕
นายธัชกร เสือเสน

๑๒/๑๒/๒๔๙๐

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงกนกพร ศรีฉิม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงวีรวรรณ รัตนะไทย

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงเณรัญชยา แนบเนียน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงสิรินทรา วิมล

๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กหญิงพรนภัส เผือกผู้

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๙๑

เด็กหญิงออรอร์ รุ่งอรุณ

มาเรียโจเซฟามี

แจนตี

้

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กหญิงวิภวานี สีดวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๙๓ เด็กหญิงนันธญาภรณ์
พลูทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงปนปนัทธ์ ผลประดิษฐ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร ชูจิตรฐานุพงศ์

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ คุณสิน

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายธัญกร ธรรมนูญ

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายธีระพล โฉมจันทร์

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายวราพร พลิงลูกอินทร์

้

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ใจเปง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงธีมาพร จันตระ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงยุพากร แก้วศรีทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงอุมากร ขาวเอียม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงสิตาพร เหมือนเพ็ชร

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงสุพรรษา เพชร์แดง

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เหมือนกรุง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงจีราภา เสาแสง

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงรุจิรา คุ้มภัยสวัสดิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กชายนรพัฒน์ ทองนุ้ย

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กชายกวิราช ชาวเขา

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กชายสิปปกร จันทร์เทศ

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายพีรธาดา บุญปู

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงอารยา พวงทอง

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงวีธรา ตังใจ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงบุรีภรณ์

อิศรางกูร ณ อยุธยา ๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กชายคุณาพัฒน์ วงษ์พัฒนวาณิช

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายณัฐชพล มาตสนา

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กชายพีรพัฒน์ มุตตะระ

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

ศพอ.วัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายโยศิยานห์ ราษสว่าง

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดฆะมัง ฆะมัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๘ / ๑๔๑

้
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พจ ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ สีสุข

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

ศพอ.วัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงปุณยาภา จันทร์ประสาท

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

ศพอ.วัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงปณิดา ครุฑศรี

๐๖/๐๓/๒๕๕๑

ศพอ.วัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงวันวิสาข์ ธระไชย

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
ศพอ.วัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงวัชรินทร์ ฉิมช้าง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายพงศกร ทองมล

๒๔/๐๓/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายสุทัศน์ ทาศรี

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายกันติทัต ญาติไพศาล

๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงอมรรัตน์ สุทธิประภา

๐๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงสุธินี ศรีนรคุตร

๐๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา ทาศรี

๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กหญิงวิภาวี ขุนนคร

๓๐/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กหญิงวาสนา คำเขียน

๒๓/๐๘/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายบูรการณ์ รุณนะทัศ

๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายปญญา คล้ายหอม

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงขวัญจิรา มีผึง

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หนองนาดำ  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงสุภัสสร จ่ากร่าง

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายอภิรักษ์ ธรรมเม

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายสุนทร สมแวง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายอิงคยุทธ ฉิมะเวธ

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายธนวุฒิ ประทุมรักน์

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ถาวร
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายธนทัต อิมสำราญ

่

๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายภัทรกร ม่วงหมี

๐๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายภีมพล แคล้วภัย

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายภูวนัตถ์ อินตะมะ

๐๑/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายอัครชัย จงจิต

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายธนากร อาทวัง

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงกมลรัตน์ แหยมพลับ

๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงกันนิกา เพ็ชรรัตน์

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงเกศศินี อนุมัติ

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงทักษพร ทองยิม

้

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงวันวิสา ดูพงษ์

๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงศศินิภา ตงเท่ง

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงสรชา เพ็ชรรัตน์

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๙ / ๑๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงสุนิสา พยัฆมาศ

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงอรวรา ผลเทียน

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีดำขลิบ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงณัฐฐาพร ประเสริฐกิจ

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงภัทรวดี เหลาทอง

๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงเกวริน วงษ์จุ้ย

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงธนัณชม วงษ์จุ้ย

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายจิรายุ พุ่มไสว

๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายณัฐวุฒิ งอกงาม

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายสิรภัทร เรืองจุ้ย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายวรภพ ยุปานันท์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายกีรติ กราดทัง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายระพีภัทร ชมพู

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายวรพัฒน์ ดิษฐ์เสถียร

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายธนาวิน บุญประสม

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายธนพล ครุฑสังข์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายวทัญู ยิงเจริญ

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายกฤตเมธ ขันเพชร

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายศุภณัฐ จันทรภักตร์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายศุภวชญ์ บุญญรักษ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กชายพีรัชชัย ฤกษนันท์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงวาสนา กุลเทศ

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงสุจรรย์จิรา ไกรกัน

๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงมนัสพร กลินขำ

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงจิณัฐตา อินทรเลิศ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงวรัญญา พรารักษ์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายพลวัตร วิเชียรสรรค์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายพีระพงษ์ ทองละมูล

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กชายชยพัทธ์ บุญเลียง

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายพีรศักดิ

์

พูลคล้าย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายธวัลรัตน์ ทานสละ

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายนพสิทธิ

์

ฉ่อยทนงค์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กชายรัชภูมิ ประกาสิทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายสถาพร เพ็ญเขตกรณ์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายภานุวัฒน์ ใจดี

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๐ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายสิทธิชัย แก้วพรม

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายจารุวัฒน์ คำหมู่

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายนพณัฐ คุ้มภัยเพือน

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายเสนา ทิลานันท์

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายพิบูล จันทา

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายณฐวร ธนะมัน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายสัมฤทธิ

์

คำนวม

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายคณัณณพ เรืองฤทธิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงสุภัทรา แสงเดือน

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงปญญาพร คะชานันท์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงสุนิสา บุญประสม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงปรีชญา เฮงไป

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายรพีพัฒน์ จิตรมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายธงชัย มีช้าง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายณัชนนท์ เมืองศิริ

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายนรภัทร บัวดี

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงนภนภา เชียวชาญ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กชายธีรภัทร จุมภู่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงปทมาวรรณ ยดา

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายอนุชา แก้วมณี

๑๓/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายณัฐพล เจษฎาธรรม ๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายธันวา อำปน

๒๘/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายนิรภัทร โชติรัตน์ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายเกรียงกมล วงดนตรี

๑๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายทฤษฏี อำปน

๒๒/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายจันทกร แสนส่ง

๒๓/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายภาณุวัตร เปยดี ๙/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายทศพร ดาวเรือง

๑๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กชายจิรภัทร ไกรสร

๑๐/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กชายธัชชัย ศรีชัยมูล

๑๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๒๐
เด็กชายอิทธิกร หนุนเมือง

๑๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กชายเดชาธร อินเลิศ

๑๒/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงปรารภนา ศรีทองเจือ

๒๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงนาราภัทร มัตราช

๒๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงฉัตรนำทิพย์ มัทธุจัตร์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงรุจิรดา เลือมไสย

่

๒๐/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ น้อยกลัด

๑๕/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงอัจฉรา ชืนบาน

่

๒๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงกนกพร ศรีสวัสดิ

์

๘/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงวิลาสินี ไตรธรรมสุข ๒๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงปรียารัตน์ เปยดี

๑๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายสิริภัทร ปอมไผ่ขวาง ๓/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายปฏิภาณ โชติรัตน์

๒๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายนิธิศ สายจัด

๒๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายวงศธร วงศ์วัฒน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายณัฐพล โพธิพล ๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายชัชพงษ์ องอาจ

๒๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๓๗
นายวิฑูรย์ คำจริง

๑๕/๐๙/๒๕๐๙

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงวลัยลัทธ์ ไทยอู่

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงอัชรา แสงศิริ

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายรวิโรจน์ คำติง

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายศรัณย์ พระทองคำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายสราวุธ สายสุวรรณ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายเสกสรรค์ อู่เถือน

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายจิรายุ ฝูงชมเชย

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๔๕
นางสาวกมลวรรณ แย้มกลีบ

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๔๖
นางสาวรัญชนา ช้างมา

๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๔๗
นายสุรศักดิ

์

ถนอมผิว
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงวนิดา ขุนโสภา

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงศิริภัสสร ติณะมาศ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงสุภัสสร สังฆโชติ

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงสุพิชชา ชนะเกิด

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กชายอนุสรณ์ ทองสมนึก

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กชายโชคชัย ไทยตรง

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายอาณัฐวิชญ์ แก้วมงคล

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงบัณฑิตา โชติพ่วง

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กหญิงลักษิกา แก้วมงคล

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงภูตะวัน ใจชืน

้

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กหญิงสุพรรษา ชูเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงบวรรัตน์ ทิพยเนตร

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๒ / ๑๔๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กหญิงกมรวรรณ สมคำ

๐๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายพงศกร บุญยิม

้

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายภัคพล ทินกร

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายธันวา โพธิประเสริฐ

์

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายวระพันธ์ ขันข่อย

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายอนลทวัฒน์ ลำเลิศ

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายศักดินรินทร์

์

นวลจันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กชายสิรวิชญ์ หมืนมา

่

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายฐาปกรณ์ ต้นชีเปลือย

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายวงศกร ขุนนคร

๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายพชรพล เมฆอ้อย

๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงจิรนันท์ ลำปะละ

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๗๒ เด็กหญิงกาญจน์เกล้า
พุกกลิน

่

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงนภสร ศรีสังข์

๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงณัฐณิชา สังขะพร

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงอรณิชา คงโคกแฝก

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงนัยนันท์ พินิตตานนท์

๑๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กหญิงปนัดดา ทองใจกล้า

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กหญิงพนิดา วัสสุตตะมะ

๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงบุณยวีร์ สุขคง

๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงจิณัฐตา ศุภสิทธิ

์

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงภรภัทร บานเย็นงาม

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญช่วย

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงพิชญา สุภศิริรักษ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงณัฐณิกา บุญพะยอม

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงปยธิดา ปลูกสร้าง

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงอารีรัตน์ รอดอินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงสุภาวดี เกตุจันทร์

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงฐิตาธรรม ธรรมชาติ

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงฐิดาพร กลัดเจริญ

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงชมภูนุช เนียมสกุล

๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงปาลิตา แก้วสว่าง

๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายธันยบูรณ์ ขุนสระดี

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายภูริภัทร์ แสงอ่วม

๒๙/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายสรณ์สิริ อ่อนศรี

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๓ / ๑๔๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายปญญวุธ เมืองทอง

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายภัทรวิชญ์ นำพวก

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงกวิตา พัชรโยธินกูร

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงอรกช บุญชู

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงศุภรดา น้อยอินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ จันทร์ปาน

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงนัฐพร ทับทิม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา พานิชย์

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงปาณิสรา เยาวกูล

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงอภิญญา ไทยดี

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงสุวิษา ไชยโชติ

๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงพณิชา เมืองเยาว์

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงพิมม์รวีย์ เพชรนิล

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กหญิงนวพร ไพรมณี

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงสโรชา คำรศ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงพีชกัณดาร์ กวินอนุรักษ์กุล

๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงอรพิมพ์ อินธิพันธ์

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายกฤตภาส ศิริศรีวิโรจน์

๐๓/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงจรรยาภรณ์ เนียมจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงพิชญาภา เปลียนเนียม

่

๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงกานดามณี ทองพงษ์เนียม

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงนพจิรา จิตพล

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงฐิติวรดา จิตรเกษม

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายมนัสวิน บัวผัน

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายพีรดนย์ โพธิหวี

์

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายชาญชล แก้วประเสริฐ

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายชลกร ดำสะดี

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงทรรศชนก สุขโอสถ

๒๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงชยวรรณ มีทอง

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงกันติชา ไชยพิเดช

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงนัชณชล มาสระ

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ อินทระ

๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงณัฐธิดา บุญกล้า

๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงญาณิศา เม่นสุวรรณ์

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงพรรณพัชร ปทุมสูติ

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๔ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงเพชรกะรัต อมรศักดิไพศาล

์

๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงธัญธิตา นิภานันท์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๓๒ เด็กหญิงกันย์ทิกาณญ์
ประทุมโพธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงศิรภัสสร แก้วอัคฮาด

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงศกลวรรณ ศรีจำนงค์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายกฤษกร ศรีละออง

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปานเอม

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายปณณธร ใจบุญ

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายภูมิพัฒน์ แสงอ่วม

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายพัชรพล เล็กประเสริฐ

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ อินทร์ขำ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายดาราธร บุญผ่อง

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายจีรภัทร บุญปรก

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายณธีพัฒน์ ชมเมือง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายภัทรพล คล้ายนุช

๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายรัฐศาสตร์ รสจันทร์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ดีไทย

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายกันตินันท์ สิงหเดช

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายนรภัทร ระตะสน

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงขวัญจิรา ช้างแจ้ง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงพัขรวดี

สุดจริตธรรมจริยางกูร
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงภาณภัส แสงศรี

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๕๒ เด็กหญิงกัณฑ์ญพัฒน์
ยอมสุข

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงฑิฆัมพร ธรรมะ

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงสุวิมล คุ่ยสว่าง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงจิรัชญา โพธิศรี

์

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงบุญนิสา กองทรัพย์

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ฮอนบุตร

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงสุพัชชา พุทธพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงกุลจิรา วงศ์จะมาศ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงจิดาภา สุภากุล

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงเมณัฐการ์ สุขหนุน

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงชุติกาญน์ เลียมแจง

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงวรัทยา หนุนเมือง

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายพีรภัทร พักดี

๐๔/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กชายจิรพนธ์ นาสมใจ

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงวรวลัญช์ ตังศรีวงศ์

้

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงปภาดา นงนุช

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงกัลย์สุดา ปานแย้ม

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงสาธิตา เจริญยิง

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงอาซียา สุขกุดี

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงกัญญณัช สุวัฒนา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงกัญญ์วรา เพือนประเสริฐ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงกวินธิดา สวัสดี

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงเกวลิน สอนสุด

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายนวพล โสฬส

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายชินกฤต เกตุสิงห์สร้อย

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงธมณวรรณ เพชรพงษ์

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงเอมิกา น้อยถึง

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เกิดธูป

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงสุณิสา ทองอิม

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงอธิชา ทองดอนคำ

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงกุลนาถ โพธิพะเนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงณิชนันท์ เสาะซิว

้

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงจิระพิญญา ครูมาตย์

๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงสุชาวลี พังคะ

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงอรัญญา ศรีแก้ว

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายธนพัฒน์ นำทิพย์

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายธนกร เพ็ชรพงศ์

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายณฐกร สุขเล็ก

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายกฤติน เชิดฉาย

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายสิรวิชญ์ ศักดิเพ็ญศรี

์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายชยพล หัสแดง

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายศุภณัฐ ดีโต

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงณัฐณิชา หยำวิลัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุภจิรา แสงกรำ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงแพรอัมต์พร ผิวเพชรดี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงอนัญญา บุสดี

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงฐิติชญา ยอดเกตุ

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ ริตนันท์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงเพชรภัสรา ด่านพิไลพร

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายณัฐดนย์ คงแสนคำ

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายวทัญู ผลปราชญ์

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายณัฐชนน หงษ์ชัยภูมิ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กชายชาญนริศ คัชมาตย์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กชายรัฐภูมิ จันทเดช

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงนิชนันท์ พึงสุริวงค์

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงปฐฑิญา ขันเงิน

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายธนกร อินทร์เพชร

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายศุภกร เฮงรัสมี

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายพรพิพัฒน์ อินชัยวงศ์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงขวัญกมล คงเมือง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายชานน อึงขาว

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายคชาพงษ์ บางบุญ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายธนวัฒน์ พัฒนชัยยะ

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายยศกร รัตนการ

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายพงษ์ชัย ผันประดิษฐ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายนฤเบศ แพปาน

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายภาณุพงศ์ จุลกลับ

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายวันเฉลิม ธรรมชิโร

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายปฏิม์กร หมอนทอง

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงณัฐวรรณ ฤกษ์อุดม

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงวริศรา ดอกเทียน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงภัทรภร บานเย็นงาม

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงนันทาศิริ ชัยมุงคุณ

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศุภรังสรรค์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กชายจตุพร เพ็ชรวิจิตร

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๒๗
เด็กชายธนภัทร พรหมมานุวัตร

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กชายสันต์ทัศน์ ศิริวัฒนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กชายสรวิชญ์ อินทะกะ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กชายบัณฑูรย์ ปญญาไว

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กชายจิรภัทร เอ็นสาร

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กชายพัศวีร์ โพธิทอง

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กชายสรวิชญ์ ทองเพ็ง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กชายสุวรรณภูมิ บุญมา

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๗ / ๑๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงสุกฤตา สุทธการ

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงสุพิชญา บุตรปรารมย์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายนพณัฐ เดือนหงาย

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กชายภูมิสิน สวนเศรษฐ

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กชายชยพล ขนานใต้

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กชายชินวัฒน์ บุญมาก

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กชายศุภสิน ศรีทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กชายยิงคุณ

่

เนตรช่วงโชติ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กชายรัฐกิตติ

์

รัฐศักดินิชากุล

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๔๔ เด็กหญิงเบญญาภรณ์
โชหนู

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงจิรประภา สุยะพอ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงเมษิยา กลันแสง

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กหญิงเอกสุรีย์ เงินมาขจรชัย

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงคัมภีรฎา ดอกชูรุ่ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายธนโชติ อำทุ่ง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายฐิรพรรษ มีพวก

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายภูริณัฐ เมฆโพธิ

์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายกิตติพศ แปนคล้าย

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงภัทรวดี โปร่งแสง

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงปลายฟา วระสิงห์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงเบญญาภา เพ็งละมูล

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กชายกำพล สนเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายสุชัจจ์ ตุงคะศิริ

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงภาวิตา เมฆทวีป

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงนาตชา บัวคลี

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงชรินรัตน์ ศรีเรือง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงเกศมณี วงษ์ภา

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายธีรเมธ สมเนตร

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กชายธนาธิศ กล้วยภักดี

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายปรเมศ เกิดดี

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงกิตติมา แก้วบัวทอง

๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงพัสตราภรณ์ สุโคตร์

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงรัติการณ์ เกิดดี

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงมนปริยา ชูฉำ

๐๘/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กหญิงเพชรลดา บ้งงึม

่

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๘ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์อ่อน

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายธิติวัฒน์ ลายทองคุณาธิป

๐๔/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงกฤติยา ทองสอน

๐๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายณิชพงศ์ ธรรมโหร

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายนิมิตร สังข์ทอง

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายพงศ์เทพ เทศแก้ว

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงอรณิชา แก้ววังนำ

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายจักรกฤษณ์ เกตุมณี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายก้องภพ ทองใบ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กชายวีรชิต แสงสัน

้

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กชายพิพัฒน์ ผู้นิยม

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายกฤษฎา มนเดช

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กชายภานุพงศ์ สุวรรณ

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงวรัญญา ผะอบเหล็ก

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายทศพล ตะติยะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงสุกัญญา นิละต๊ะ

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๘๖
นายมานะ แก้วหนู

๒๐/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๘๗
นางพนอ หมอกมืด

๑๗/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๘๘
นายณรงค์ศักดิ

์

ทองเพ็ชร
๐๗/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายณัฐพล คุณศิลป

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายศิริพงษ์ สรไกร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายนเรศ สีลาฟอง

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กชายขวัญข้าว คงทับ

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายปุญญพัฒน์ เขียวเจริญ

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กชายพนมพร มังฉกรรจ์

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กชายสุกนด์ธีร์ พุ่มโต

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กหญิงนลินทิพย์ รุ่งรังษี

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กหญิงนลินนิภา รุ่งรังษี

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ธรรมวงศ์

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงอริยา พลรัตน์

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ บัวบุตร

๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงวาริน เขียววงศ์ใหญ่

๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงพรสภัส จันทวงษ์

๒๘/๑๐/๒๕๕๒

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กชายรณกฤต ฤทธิทรง

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กชายณัฐพล เพ็งผล

๓๐/๑๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กชายธนกฤต โฉมจันทร์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงกัลยาณี ภู่พันธ์

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงวรินทร พูนดังหวัง

๐๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กหญิงพันธิสา ใจบุญ

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กชายกวินทิพย์ รัตนะ

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายวีระเทพ คล้ายรักษ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายธรรมภณ กิงกลาง

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายกฤษฎา โพธิเกตุ

์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กชายจารุกิตต์ บัวงาม

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงสายธาร บุญสอาด

๑๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงภัทราภา โชตยะกุล

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายไชยสิทธิ

์

เอียมมงคล

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงปภัฒศร ก้อนแก้ว

๑๗/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กหญิงสาวิตรี ยุปานันท์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงสุนิชา เพ็ชรอำไพ

๑๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กชายศักดิศรณ์

์

โพธิสุทธิ

์ ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กชายอรรถพร ศรีฉำ

๑๔/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ยุปานันท์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กหญิงพรกนก อัสถิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กหญิงวัชราภรณ์ มณีกูล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กหญิงมุขมณี เมฆทวีป

๑๑/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กหญิงศศิธร สารพลกรัง

๒๖/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงชุตินันท์ ขันจะโปะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงภัสสร นาคประสิทธิ

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงสุนันทา บุญโพธิ

์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงจิรภิญญา พิมพา ๓๐/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) เนินสมอ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงสุกัญญา พิมพา ๒/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) เนินสมอ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กหญิงสุนิภา โพธิงาม

์

๒๘/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) เนินสมอ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงวิรัญญา จอนทอง

๒๑/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) เนินสมอ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงมนัสนันท์ รักษาศรี ๙/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) เนินสมอ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายพีรพล พุ่มมาลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กชายวิทูร พรมลา

๒๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายอนุชา พิมพ์จันทร์

๑๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงเจนจิรา ตู้ทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงชลธิชา พันธ์เสถียร ๔/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๐ / ๑๔๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงสุภัสรา สอนสุด

๑๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ยอดนุ่ม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงสุชาวดี เล็กประเสริฐ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายมงคล จูชาวนา

๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายสุชาติ ศรีไสยเพชร

๒๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กชายมณฑล พุ่มโพธิทอง

์

๒๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชูเชิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงปยวรรณ สรรพรอด

๒๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงณัฐริกา จูชาวนา ๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงญาณิศา สายสุวรรณ

๒๔/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงวันวิสา นาคประสิทธิ

์

๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงสายธาน ทรัพย์ถนอม ๓/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงเพ็ญศิริ จูม่วง

๒๔/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงวราภรณ์ ไร่ผล

๑๐/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงดวงรัตน์ กลินเจริญ

่

๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงปนัดดา เปรมรุ่ง

๑๒/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงวารุณี ซังนุ่ม ๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงวรรณิภา ปยมาตย์

๒๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงชฎาภรณ์ แสนล้อม

๒๕/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงสุพรรษา มูลชาติ

๑๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงกานต์รวี แก้วมณี

๒๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงพรรษา ชมโลก

๑๑/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กหญิงรัตณาภร สมานมิตร ๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงกุลสินี บุญเลียง

้

๑๓/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงจันทิมา นาคประสิทธิ

์

๑๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสลุด

๓๐/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงนิชาภา ปลืมยิม

้ ้

๒๑/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงสิริรัตน์ สุวเพชร ๑/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๖๘
นายวัชรชัย ท้วมหลุ่น

๒๗/๗/๒๕๓๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๖๙
นางอนัญญา ด่านไทยนำ

๒๒/๒/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๗๐
นางสาววิลาวัณย์ ประสานจิตร ๗/๘/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กชายปุณวิชญ์ จันเม้า

๑๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายต้นนำ อุปจันทร์

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายนเรศ รอดผล

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กชายธนโชติ อำปน ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๑ / ๑๔๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กชายปฏิญญา ภักดีศรี ๕/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๗๖
นางสาวเสาวนีย์ พูลสวัสดิ

์

๒๖/๓/๒๕๓๐
กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๗๗
นางสาวพนิดา พูลสวัสดิ

์

๑/๑/๒๕๒๑ กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๗๘
นายสุเทพ ช่วงชิด

๒๔/๖/๒๕๒๐
กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๗๙
นางสาวสุดา นันต๊ะ

๒๘/๖/๒๕๓๔
กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๘๐
นายอาทิรักษ์ จันทร์ฉาย

๑๘/๓/๒๕๔๓
กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๘๑
นางสาวรสสุคนธ์ แช่มทอง

๒๒/๑๐/๒๕๓๐

กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๘๒
นางสุรัตน์ ปรางทอง ๗/๙/๒๕๐๒ กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๘๓
นายพิชญา สติมัน

่

๒๖/๒/๒๕๓๗
กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๘๔
นายกิตติพัฒน์ พรมชาวเลือง ๗/๔/๒๕๔๒ กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๘๕
นางสาววิศิณี สาริสิทธิ

์

๑๕/๓/๒๕๓๓
กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๘๖
นายณัฐวุฒิ จันทร์หอม ๑/๑/๒๕๔๔ กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๘๗
นายภูเมธ ฐิติชโยดม

๑๐/๗/๒๕๒๖
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๘๘
นายกิตติโชค กระบวนศรี

๑๓/๔/๒๕๓๔
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๘๙
นางธีรารัตน์ บุญเรือง

๒๐/๔/๒๕๒๒
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ ฤกษ์สุนทรี

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายณัฐพงศ์ รอดรัตน์

๑๑/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กชายพีรพัฒน์ เชือดี

้

๑๓/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กชายปญญา เกตุมณี

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายอนุภัทร สมรูป ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายทนงศักดิ

์

บุญเอก
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายภาคิน แสงสุข

๑๘/๑/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายศุภกร กองละเอียด ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายเตวิช สุขจันทร์ ๔/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงธันชนก แก้วกอง

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กหญิงธนพร เมืองสถาน ๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงปยวัน แก้วทองคำ

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๐๒ เด็กหญิงประกายแก้ว
กลำพลอย

๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงปภาวรินท์ มุงขุนการ

๑๓/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงปลิดา คัญทัพ ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงมนภรณ์ อินทรขาว

๒๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงสุวิชญา เครือเทศ

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กชายธนาภัทร ปาสี

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กชายภูวิภัทร วิเศษ

๔/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กชายศิครินทร์ คมขำ

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๒ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายโชติวัฒน์ ชัยเชียรชาญ

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายพัชฎะ มันคง

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายศิวกร ชอบธรรม
๒๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ทรัพย์สิน ๔/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายพิเชฐ จูม่วง ๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายนิติภูมิ ศิลป
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายปยะ แซ่หลิม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายกิตติพศ แก้วจันทร์ ๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายณัฐพล เรืองไทย ๘/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ยอดจันทร์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายกฤษณพงศ์ ท่วมไทย

๗/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายรวี จันทร
๑๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงปุณยภา เพ็ชรเหล็ก
๒๔/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ธีระธนกร
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงธัญพิชชา จันทร์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงอินทราณี ปนณรงค์
๑๓/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงฐาปนี ทรัพย์กระจ่าง
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงชนัญธิดา มาตย์สงคราม ๔/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๒๘
เด็กหญิงศรัณญรัชต์ นิดปราณี ๖/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงชนากานต์ เครือเทศ
๑๘/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงณัชชา โฉมขำ

๑๘/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงธัญพิมล จันทร์ทอง
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงภัทรพร พานทอง ๑๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กหญิงอัจฉรา ชัยวิเศษ
๑๓/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายพีรภัทร หนิมพานิช ๕/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กชายเจนณรงค์ ทองอยู่ ๑/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กชายณราวุฒิ ชาวกรุง ๕/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กชายอโนชา พุกยอด
๑๔/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กชายอนุวัตร จัวสันเทียะ

่

๑๘/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กชายศักดิชัย

์

บุญเอก
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายอาลิส สังข์เมือง ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงวรรณนิชา ย้อมคำ
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงอภิญญา ทิวาลัย
๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงภวิภา พุ่มทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กชายธวัชชัย ทองงาม
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายอนุวัต ศรีเมือง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายภูวดล นีรพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กชายธนวิชญ์ เอียมสำอางค์

่

๑๐/๓/๒๕๕๒
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กชายรัชพล คชอินทร์
๓๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงฐิติญา จ่ายพิมพ์ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงเบญญาภา นะราชา

๒๗/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายดำรัส มีเทียม
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายกฤติพงษ์ พรมเจียม
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายวีรภัทร พินิจ
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายทรงพล ทรงหอม ๕/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงศิรินันท์ พานทอง
๒๒/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงจิรนันท์ ปณราช ๒/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงปวรรัตน์ ชมภู

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กชายอคพล โฉมเอม
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงวราภรณ์ เดชฤทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ ปราบหว่าง

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงกนกวรรณ กิจสนัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงนฤมล แย้มกลีบ
๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงสายธาร จ้อยสุข
๑๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงพัชราพร ศรีเกษม ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายภูธเนศ ปูรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กชายธนาเทพ หว่างแย้ม
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไชยูปถัมภ์ ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๖๘ เด็กชายปุรณเศรษฐพร
พุทธมาตย์

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายรัฐภูมิ บุญบิดา
๒๗/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กหญิงชริสรา ง่วนทอง ๒/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงไอยเรศ กองละเอียด
๒๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายรุ่งตะวัน ลอยเมฆ
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายกฤติธร มาเนียม ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายวัชรพล ลำเลิศ
๑๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายศิริบูรณ์ สมจิตร
๒๐/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายสุเมธ บัวลอย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กชายเอกรินทร์ สุขากุล ๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กชายยศภัทร จันทร์ทอง
๓๑/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายรุจนโรจน์ จันทร์ผล
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สากเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ พันธุกรรม ๑๙/ /๒๕๔๖ โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สากเหล็ก  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ โฉมงามดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สากเหล็ก  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กหญิงปาริชาติ เลือนฟา

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สากเหล็ก  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กหญิงปนัดดา แก้วมัน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สากเหล็ก  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๘๔

นายกิตติภพ สุขเจริญ
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๘๕

นางสาวสุนิตตา พงษ์เจริญ
๐๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๘๖

นางสาวปวีณ์นุช ไวกิจจี
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๘๗

นางสาวนันทวัน ทาคำ
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๘๘

นางสาวทองกร รุ่งสัมฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๘๙

นางสาวดวงกมล ยอดทหาร
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๙๐
นางสาวจารุภา งามฉวี

๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๙๑

นางสาวกรองทอง หรบรรพ์
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๙๒
นางสาวกฤติยาภรณ์ ดิเรกโชค

๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๙๓

นางสาวณัฐชยา สว่างจิตร
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๙๔

นางสาวบวรรัตน์ สังฆรักษ์
๒๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๙๕

นางสาวปภาวี เมืองเขียว
๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๙๖

นางสาวสุทัตตา มังคะโชติ
๒๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๙๗

นางสาวอรุณรัตน์ สำราญพันธ์
๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๙๘

นางสาวชลนิภา สีดา
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๑๙๙

นางสาวประวีณา พายัพ
๑๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๐๐
นางสาวกัญญาณัฐ โพธิแก้ว

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๐๑
นายอานนท์ กำไล

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๐๒
นางสาวนริสา จันทร์จรัส

๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๐๓
นางสาวธันยพร คำมีโต

๒๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๐๔
นางสาวสุดารัตน์ รุ่งเรือง

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงชญานิษฐ์ อินทร์พรม

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงนิตยา สินลา

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ บงสูง

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงปวันรัตน์ มงคลโภชน์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงปารณีย์ ศิริรักษ์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงอนันตรา ยศสมบัติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายจักรกฤษณ์ กัญญา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์เจ็ก
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายวงศกร โพธิแพทย์

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายวิทวัส ดีเอม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายสหัสเดชา มูลสาย
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายสุทิวัส คงเจริญ
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายนิธินันท์ โพงดำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงจริยา ดาก้อน
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจบุญลือ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยอดแก้ว

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กหญิงเบญจมาศ วงศ์บุญมาก
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แววปดชา
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงแพรวนัน จันทบุรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กหญิงสมพร สุวรรรกรีก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายนภดล สมพงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายนราธิป พวงมะณี
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ สิงโต
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายอนุรักษ์ ทองมี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กหญิงกัณฐิกา ตูมขาม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงแต้มขวัญ พุลสม

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงนภัสสร แพงแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายจิรภัทร เณรแก้ว
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายอนุชา แสงแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายอรรถพร เนียมเทียง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ยอดทหาร
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงพรไพลิน ภาพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงพนิดา คำยินดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๓๘ เด็กหญิงประกายทิพย์
นกน้อย

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๓๙

นางสาวมณฑิรา บัวศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๔๐
นางสาวลลิตา ชามัง

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ งามศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม หนองปล้อง  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงสิริพร อำภา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม หนองปล้อง  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงชลธิชา กสินธ์เกตุ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

ท่าพุดซา  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงหยาดทิพย์ มาทอง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

ท่าพุดซา  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๔๕

นางสาววาสนา เกตุปาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๔๖

นางสาวสุภัสสร โพธิเถือน

์ ่

๒๑/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๔๗

นางโสมวดี ราชแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๓๐

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๔๘

นางสาวดวงกมล ทัพประไพ
๐๘/๐๘/๒๕๓๗

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๔๙

นางสาวนัฐชา เสือเอียม

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๒๕๐
นางสาวทิพย์เกสร ดาวเทียน

๐๖/๐๗/๒๕๓๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๕๑

นายภูธเนศ ดำมินเศก
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๕๒

นายณัฐวัฒน์ แสงกระโทก
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๕๓

นางสาวนำฝน ทองเพ็ง
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายกชกรณ์ ชูจิตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายพนธกร นิมจันทร์

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายทศพร เสมทนง
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายโสฬส ชูจิตร
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงเกศรินทร์ ชูจิตร
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายวิศาล พุ่มพวง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายเชาวลิต เหลาสา

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายนภสินธุ์ เนียมเทียง

่

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายนำโชค โก่งสอน
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายสถาพร พิศวง
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายธนู ภู่แก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ พรเณร
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กชายธนโชติ มากมูล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กชายณัฐพล ชูจิตร
๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงณิธาพร เขียวชอุ่ม
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงเปรมกมล พุ่มผูก
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงพฤษา ภูแก้ว

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงปริญญา ทับทอง
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กหญิงพรพิมล โพธิสงวน

์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงดวงกมล สนเปรม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงณัฎฐ์ชริน ผู้แสนสะอาด
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กชายกรวิชญ์ เกลียงสอาด

้

๓๑/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดบ้านลำนัง ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายวชิรวิทย์ เกษเวชสุริยา
๒๑/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กชายอภิสิทธ์ บัวโต
๐๓/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงนิชนันท์ สมศาสตร์
๐๗/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงพิรดา จันทรมณี
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงรัญชนา ต้นพวง

๑๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๘๑

นางสาวพินตา ลาหัวโทน
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๒๘๒

นายนพณัฐ อินตะมะ

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๒๘๓

นายอนุวัฒน์ เขียวขำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๒๘๔

นายวสันต์ ศรีเสน่ห์
๑๗/๐๙/๒๕๓๗

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

โพธิประทับช้าง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๒๘๕

นายศิริชัย เนียมพันธ์
๒๐/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๒๘๖

นางสาวชนิภรณ์ ปูเณรน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงปภัสรา สุขประเสริฐ
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายสิรวิชญ์ อภัยวงดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๒๘๙

นางสาวธิดารัตน์ ยิงคงดี

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๒๙๐
นางสาววารินทิพย์ พุฒดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงณภัสร จันทร์จาด
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายภีรภัทร จันทร์ขอม
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส ทุ่งประพาส  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กชายวัชรพงษ์ โพธิราชา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส ทุ่งประพาส  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๙๔
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ บุญผ่อง

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส ทุ่งประพาส  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงพรรณราย ชืนด้วง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส ทุ่งประพาส  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายภาณุ ปนทอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส ทุ่งประพาส  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงณัชชา ทองภาส
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส ทุ่งประพาส  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กหญิงกชกร ภู่อำ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส ทุ่งประพาส  

พจ ๓๔๖๐/๑๒๙๙

นางอวยพร นาคลพ
๑๔/๐๓/๒๕๒๖

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๐๐
นางสาวนพธีรา ญาติบรรทุง

๒๐/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๐๑
นางสาวสุนิสา น้อยฉลาด

๐๑/๑๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมนา

๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงชนกานต์ มามีศรี

๒๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงวรารัตน์ มาตสนา

๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงศิรดา บุญเนียม

๐๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงวรกาญจน์ พึงบุญเรือง

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พรมทา

๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงกนกอร ชืนด้วง

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงอภิญญา อินทวงค์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงแพทวรี มาน้อย

๐๗/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ ดีมัน

่

๒๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงพนิตตา นงนุช
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงพัชรี น้อยกลัด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กหญิงแพรทิพย์ เง็กคล้อย
๐๖/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๑๕
เด็กหญิงพิณพานทอง

ใจจิตร
๐๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิงเกลือ

้

บ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

พจ ๓๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงรวิสรา บุญแน่น
๐๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิงเกลือ

้

บ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

พจ ๓๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงณัชชา สุระมัย
๑๖/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิงเกลือ

้

บ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

พจ ๓๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงวิภรณ์รัตน์ ภักศาสตร์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิงเกลือ

้

บ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

พจ ๓๔๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงชญานิศ มาตสนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิงเกลือ

้

บ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงศศิวิมล เชือโฮม

้

๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิงเกลือ

้

บ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

พจ ๓๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายมิวมิ - ๐/๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิงเกลือ

้

บ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

พจ ๓๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายทะเลอาว - ๐/๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิงเกลือ

้

บ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

พจ ๓๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายศรบูรพา แท่งทอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิงเกลือ

้

บ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

พจ ๓๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายอานนท์ หอมเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิงเกลือ

้

บ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

พจ ๓๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายอานันท์ หอมเจริญ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิงเกลือ

้

บ่อปงเกลือศรัทธาธรรม

 

พจ ๓๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายสุชาษิต ฉิมพาลี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพง หนองพง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายพงศ์พัฒน์ ดิษกร
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพง หนองพง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงขนิษฐา สุขศิริ
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพง หนองพง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงศจิรัตน์ พรมโคตร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพง หนองพง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สุโพธิแสน

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพง หนองพง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงนฐกานต์ แซ่ผ่าง

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพง หนองพง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๓๒
เด็กหญิงกันยาลักษณ์ มณีทาป

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพง หนองพง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงสุพัตรา วังสมุทร
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพง หนองพง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงประภาศิริ ชินวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพง หนองพง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๓๕

เด็กหญิงจุฑามาศ มีกิจเจริญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพง หนองพง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๓๖

เด็กหญิงเกสร รืนลม

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพง หนองพง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายพรชนะ ศรีสอาด
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายปณณวัฒน์ แท่งทอง
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายสมพงศ์ เย็นขัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

คำภักดี
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายรพีภัชร์ ฉัตรธรรม
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายนิพนธ์ ขันเจริญ
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายรัตนกร ชืนด้วง

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายวรพล คำปริว
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายสุรเดช คำภักดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายธนภูมิ มาเฉลิม
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงปยธิดา อินทร์ชาติ
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๔๘

เด็กหญิงปรียานุช เดชบวรอมร
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๔๙

เด็กหญิงนัสทิพร นวลงิว

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงไปรยา เดชบวรอมร

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สูงรุ้ง
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงสิริวิมล มีวงศ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กหญิงกชกร ติวเจริญ

๋

๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล ห้วยคำตาล  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๕๔

นางสาวประภัสสร ราชสุภา
๑๕/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ห้วยน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายกษิดิส จันทร์สิงห์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ห้วยน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงอริสรา ศรีนพมาศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ห้วยน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงศศิธร กองแก้ว
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ห้วยน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายกฤษกร โตวัฒนา
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ห้วยน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายวันเฉลิม สุขประเสริฐ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ห้วยน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงเมธาพร ศรีนพมาศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย ห้วยน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กชายณัฐพล ยอดนิโรด ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กชายสุรพล เผ่าโหมด
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงรัศมี จ้อยเขียว
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงเบญจมาศ จันทร์นิม

่

๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงสุรีย์นิภา ยาทิพย์
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิลปชัย
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กหญิงอัมพร คลำแดง
๑๘/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงอัจฉราภร พิณเขียว
๑๓/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงมณีรัตน์ ชุ่มประมล
๑๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงนภัสรา องศ์รักษ์ ๑/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีดำ
๒๗/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายประทีป แก้วเกตุ
๑๘/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายขวัญชัย จรัสฤทธิ

์

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๗๔

เด็กชายเจษฎา บุญจันทร์
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายจักรพันธ์ ทุริสุทธิ
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายธนาศาล ศรีเมือง
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงกัณฐิญา เพ็งกลัด
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงวริศรา ยาทิพย์
๒๖/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา กัญจนกาญจน์ ๓/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงกัญญาฬญญ์ แสงเงิน

๒๘/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายนันทกานต์ กลันเลียง

่ ้

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายธนาธิป งามสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายวชิรพล จุ้ยวรณ์ ๑๐/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายหัตถพรรธ์ กันน้อย
๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายธนกฤต เลียบไทสง ๕/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายวิทวัส นาคพันธ์ ๕/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายจักรพงษ์ มันคง

่

๒๕/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายศตพร ไทยตรง
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กหญิงชลิดา จันทร์ทอง
๑๕/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงพีรยากร งามสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงจารุสิริ ลิวไทยสงค์

้

๓/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายพีรพล ศรีวีระพงษ์
๑๒/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงขวัญชนก วิจิตรการ

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายสรวิชญ์ รัตพลที ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายพีรพงศ์ จีนรัตน์ ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กชายณัฐพงศ์ ยอดคำ
๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กชายนฤเบศ เรืองศรี
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายธรรมรัตน์ จันทร์ทอง
๑๐/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มันคง

่

๑๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงอารีรัตน์ บัวดี

๒๖/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงวรางค์คณา แสนยากรณ์

๒๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๐๒
นางสาวกรรณิกา ทวีที ๙/๒/๒๕๓๒ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๐๓
นางสาวฐิติมา พูลทรัพย์

๑๙/๕/๒๕๓๖
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายชาญณรงค์ มณีโชติ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กชายธนโชติ ตรงต่อกิจ

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กชายนนทวัฒน์ ศรีผึงทอง

้

๒๙/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ เหมือนนึก

๓๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายวิศิษฏ์ ทองเชือ

้

๙/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายศุภกร บุญศรี

๑๙/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กชายสุรัติ คุ้มปากพิง

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงจีรนันท์ กลินกุหลาบ

่

๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงณัสณิชา นาน้อย
๒๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิศรี
๒๑/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงสุชัญญา เรืองศรี ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงสุริยาพร สาตรช้าง
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงหทัยรัตน์ กลินสุคนธ์

่

๑๐/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กหญิงไอริน ตรีศาสตร์
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ จึงวัฒนา
๒๑/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มะลิเทศ
๒๗/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายกฤษดา พูลพิพัฒน์

๑๕/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายพงศกร เจริญวงค์ ๔/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายธนกร อารีเอือ

้

๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายนันทวัฒน์ ผังดี ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ คลังเพ็ชร
๑๖/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๑ / ๑๔๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายเพชรพิจิตร เทียงแท้

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายเจตพันธ์ เพิมผล

่

๑๔/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายวริทธิ

์

คงเจริญ ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายภานุพงศ์ ปนดี
๒๗/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายสุขสันต์ บุญส่ง
๒๓/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายธนาธน พงษ์จำปา

๒๗/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ เฮงเฮียะ

๊

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สิงห์ลอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงปณฑิตา สร้อยจิตร
๒๙/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงสุภัทรา ชนะนิล
๒๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงบงกชกร วรฉัตร
๑๐/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายวีรภาพ คงประสพ
๓๑/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายอิทธิพล กลินสุคนธ์

่

๑๔/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายภาณุพงศ์ หินซุย
๑๘/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายวรวิทย์ เดชศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายวชิรวิทย์ อุดมดี

๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายประกาศิต ใจงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายวิทยา ใจงาม

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายเอกราช เสนารินทร์ ๗/๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๔๔

เด็กชายสิทธิชัย ตันซิน ๖/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กชายวีรภัทร คล้ายผูก
๑๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กชายไพรัช ลูกแก้ว
๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงวลัยพรรณ จันทร์เงิน
๓๑/๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงสุรารักษ์ สังข์เมือง ๕/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงนภาพร นาคเอม
๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงสุวรรณา จันทราทับ

๑๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๕๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขเปย ๗/๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงวรรณภา ศรีทับทิม
๑๙/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายพงศกร ทุมเสน
๑๐/๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงปญญาพร สิงห์สง่า
๒๓/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายปรมินทร์ บัวลำเลิศ
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงวัทนพร ขุนพิทักษ์
๒๗/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงอุ้มบุญ ชุ่มประมล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๕๘

นางราตรี อินทร์เปาะ
๑๕/๑๒/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๕๙

นางเดือน นาควิสุทธิ

์

๑๐/๘/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๒ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๔๖๐
นางสาวสิริญญา พ่วงพิทยากุล

๓๐/๓/๒๕๒๖
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กหญิงชฏาพร ม่วงจาบ
๒๙/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กหญิงอศัลยา อาพัดนอก ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กหญิงวิภาดา ดิสา
๑๙/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายกฤษดา สารชมภู
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายอัมฤทธิ

์

เมืองลี
๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายณัฐพงศ์ อภัยภักดิ

์

๒๒/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กหญิงอริศรา เชาว์ขุนทด
๒๗/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงอาภัสรา สังข์เงิน
๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงจุฑามาศ สำราญวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงกัญญาวีร์ สายทอง

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงทิฆัมพร พุทธพาท
๑๖/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายธนธรณ์ วงศ์มงคล
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพยอม ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เหล่าเขตกิจ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเนินพยอม ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๗๔

เด็กชายศักรินทร์ จันทร์เขียว
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพยอม ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงชลธิชา โชหนู
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพยอม ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กหญิงศิริรักษ์ ขันตรี
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพยอม ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายธิเบตธ์ เกิดรืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพยอม ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายศราวุธ ปนทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินพยอม ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงนวรัตน์ พุทธเสน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพยอม ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงสุชาดา จันทร์อ่อน

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินพยอม ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๘๑

นางพรทิพย์ มีจาด
๕/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๘๒

นางสาวยุพิน อยู่ศิลปชัย
๑๑/๙/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๘๓

นางสาววราภรณ์ แสงกระจ่าง
๒๓/๓/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายศราวัฒิ ศรีม่วง
๑๘/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กหญิงคุณธิดา แสงสว่าง
๑๙/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายนวพล บัวดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายณัฐวรรธน์ ทางาม
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงศันสนีย์ มีชัย ๔/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายศุภกร คงเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายอภินันท์ อ่วมอิม

่

๒๕/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายยศกร เบ้าสมศรี

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงณัฎภร เนียมสนิท
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงณัฐฐาพร ภู่ทองคำ
๓๑/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกตุเปา
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กชายวีรวัฒน์ มามีศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงณัฐรุจา บุญรักษา
๒๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงธันวา สว่างแก้ว
๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กชายประชาชัย รังภูรีย์

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กชายชาญณรงค์ สุขยืน
๒๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงแพรวา กลินเกษร

่

๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงโสภิตนภา ศรีทอง

๒๘/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงฟาใส บุญรักษา

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงปริยฉัตร ศรีหาจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงณัฐริกา สระทองจัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายธีระศักดิ

์

ใจงาม
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายโชคชัย ฟกศรี

๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายภาคะวา มีสัตย์ ๘/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กหญิงสุดาวดี อรบุตร ๕/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายจักรกฤณ์ กันน้อย

๒๗/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายคณาธิป เขตชัยภูมิ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายเจษฎากร มีมา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายวุฒิชัย จันทร์เรือง
๑๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กชายสมประสงค์ ดีมัน

่

๒๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายธนากร รอดห้วย ๗/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายเจษฏา กลีบจำปา
๒๔/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงสุทธิกานต์ ฉับจันทึก
๒๐/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงขวัญชนก ปนทอง ๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงชนม์นิภา พุ่มศรี ๒๐/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๑๙
เด็กหญิงบุษณีญาพร แหล้ปอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงปราณิตา ประไพภักดิ

์

๑๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงศศิประภา พึงนาม

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงศิลารัตน์ ยังประเสริฐ
๑๒/๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ฟกศรี
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงวาสนา เสือคล้าย
๒๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงสุมณฑา แก้วมะ
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงบุษบา มามีศรี
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงชนิดาภา เรืองทอง ๒/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๒๘

นายพงศธร พุธพงษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๒๙

นายวิทวัส ยะนิล
๒๕/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่รอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๔ / ๑๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๕๓๐
นายวิทวัฒน์ ศรีทอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๓๑

นายสหัสวรรษ จันทรมณี

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๓๒

นายนิติพงษ์ จันทร์หอม
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๓๓

นายกัณฑ์ ศรีอร่าม
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๓๔

นายภคพงศ์ หาพิพัฒน์
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายสนัน

่

ผะอบเหล็ก
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงทิพเนตร แสงโสด
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงณิชา จันทะเสน
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงชลธิชา โมรา
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงมณฑ์ศิริ สีทา
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

มุ่งเครือ
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงศิราวรรณ จันทะเสน
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายนราพัฒน์ แก้วทองดี
๒๑/๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๔๓
เด็กชายเพชรภูพาน ม่วงจอม

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายชยางกูร พรมพุต
๒๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงปภาดา ทรงมาก
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ ทองใบ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายสินธนา ชำนาญพนา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

กรีอินทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กชายวิสุทธิ

์

คำเมือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงนิติยา สาสะ

๒๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงสุวัจนี ถุงทองคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงสุมิตรา ถุงทองคำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสงทอง
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายก้องสกล สิงห์ลอ ๓/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กหญิงยุพาวดี ทุมเศษ
๒๔/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายภาคภูมิ สิงห์ลอ

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงนริษลา ปาเวียง ๖/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กหญิงเขมิกา ทองจันเทา
๒๕/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงธิญาดา ทุมเศษ
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงชุติมา อ่อนนา

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายกิตติพงษ์ แขกคลัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายศุภวิชญ์ สิงห์ลอ
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายธาวิน วิมลพรรณ
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายธนธรณ์ คุ้มครอง
๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กชายคัมภีร์ แดนพิบูรณ์
๑๙/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงอัญญาณี จันทร ๙/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงลลิดา จันทร์แจ้ง ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงลลนา จันทร์แจ้ง ๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงครองขวัญ สิงหะเรือง ๙/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงกวิตา ชืนทิม

่

๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงณัชชิฎา สินรวม
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงสุชาดา อยู่เกตุ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กชายกิตติวินท์ ฟกสนิท
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายเดชไพบูลย์ อิมดี

่

๒๕/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๗๕

เด็กชายปานุวัฒน์ สาระติ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงกรภัทร์ ใจงาม ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงพัชราวดี ใจไทยสงค์ ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายพีรภัทร นาคทอง ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงสุพรพิมพ์ มุงคุณ ๕/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงศิรภัสสร จิตรวิจารย์ ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายเฉลิมเดช โปะโดย
๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กหญิงกิติลักษณ์ รุ่งพิพัฒน์ชัยกุล
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงธมลวรรณ ออมสิน
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายรพีภัทร ใจงาม
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๘๕
เด็กหญิงกานต์พิชชา มะโนวงค์

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ ศิริรัตน์
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายเมธาวัตร คงอยู่
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ นามบัวน้อย
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๘๙
เด็กหญิงสิริศตวรรษ เทศน์อินทร์

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงพัชรี เพ็งศรี

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๙๑

นางสาวชุติมา มีสุด
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วังจิก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๙๒

นายณภัทร เพ็ชรนารถ
๑๑/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วังจิก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๙๓

นางสาวจริยา กลินบุญฟุง

่

๐๘/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วังจิก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๙๔

นางนำอ้อย มาเขียว
๒๐/๐๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วังจิก  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กหญิงญาณิศา ทองแจ่ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายกวีวัฒน์ นาคบรรค์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายสันติ โคนตาล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กหญิงกนกพร เงินมา
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายยศตกานต์ คุ้มจิตรรักษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๖ / ๑๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายทัศน์พล หงส์อร่าม

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายธวัชชัย ศรีอินทร์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายวีรภาพ แหนมเชย

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายธัชเดช กลินภิรมย์

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงสิรภัทร เสมอชน

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงมุธิตา พุทธรักษา

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงจิตราพร ชูอิทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงสุพรรษา ชุ่มประมล

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กหญิงสุชาริณี นุชสุ่ม

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กหญิงภัทราพร พันธุ์พรม

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงเนตรนภา ทองชาติ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายปกรณ์ ทังใบ

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กชายภคภูมิ กล่อมกลม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายยศพล เกียมทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กชายอิทธิพล นากอก
๒๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กชายจิรภัทท์ คุ้มเถือน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

บัวมุ้ย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วอินทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายธีรชาติ เทพจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายชนะชัย กันอยู่
๐๓/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายสราวุธ อยู่เทศ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กชายธนิต ผลนิโครธ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายถนัดกิจ โตเทศ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๒๓
เด็กชายธรรมศาสตร์ บำรุงบุรี

๐๙/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ อ่อนจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายอนล นิลประดิษฐ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายศุภทรัพย์ รุ่งผ่อง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กหญิงสุรีย์พร บุญจู
๒๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กหญิงหทัยกานต์ คุ่ยชู
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กหญิงภริตา เทียนทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงพัณณิตา นรพงษ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงมาริษา เหล่ายาว
๑๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กหญิงนิภาวรรณ ทิพวรรณ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงดวงนภา ยิมสวน

้

๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๓๔

เด็กหญิงกานสินี ต้นสี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๗ / ๑๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงอัญญาณี ไม้แก่น
๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงจุฑาธิป สายรุ้ง
๓๐/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงศิรประภา เจริญร่าง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

คำยอด
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงดารินทร์ ประทุมรุ่งเรือง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายมณธชัย ผันเฉย

๑๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กชายวัชระพงษ์ แสงตะวัน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กชายธเนศ
ประกายศรีทองคำ ๒๕/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายบุญทวีโชค จุลพันธ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กชายธนกร พรารักษ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กชายครรชิต งามระเบียบ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กชายวิศรุต ทิมแก้ว
๑๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๔๗ เด็กชายทักษ์ทัพพสาร
รอดเทียง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายสุรกาญจน์ ดิสประทุม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กชายธนิก เมฆอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายก้องภพ สุขนิม

่

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายภคพล สุขบุญพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายธีรัตน์ คุ้มกัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายอนภัทร์ เอียมเลิศ

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายศราวุฒิ วงศา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ทุราช
๒๘/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กหญิงญาดา หมู่ศึกศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงนลิณี หมวดอินทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๕๘
เด็กหญิงพลอยแพรว ไชยโชค

๒๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงสุธีกานต์ อยู่ศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงอรวรรณ สิงหลพ

๐๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงสุทัตตตา สังข์แตง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์อินทร์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๖๓
เด็กหญิงพรรณปพร จันทร์เอียม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๖๔
เด็กหญิงเบญญทิพย์ วันอินทร์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงนิภาพร วันทอง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงภลินี เทียนทอง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงศศิประภา เจริญร่าง
๒๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงอุมาพร ใหญ่ยอด
๑๘/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ฤกษ์ดี
๑๙/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๘ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายเขมวัฒน์ วัชรพงศ์มณี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กชายนวพล เหล่ายาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กชายชินวัตร ประสมพงศ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๗๓

เด็กชายชลชาติ สามารถ
๑๔/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายพุฒิพงษ์ แซงสีนวล
๐๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายพงษ์เทพ สุสี

๒๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๗๖
เด็กชายสุนทราภรณ์ แสวงทอง

๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กชายวิชญะ จันทร์อำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายศุภวัฒน์ สุริโย
๑๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กชายรณชัย ภุมมา
๒๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายอนวัช คำศรีเพชร

๒๔/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงวาสินี ปงสนิท

๒๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงศุภวรรณ วัฒนกูล
๑๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญธิแสง
๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงชณิกรานต์ ม่วงสะอาด
๑๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ ปนพงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงมีนา ศรีลอง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กหญิงวัชรีย์ คุ้มเถือน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงชญาดา
โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ๒๔/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๘๙

นางสาวภาวิณี ประการะโพธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงสาวิตตรี จินตนา

๒๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กหญิงชญาณี คุ้มทิม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงธนัญญา สุขงาม
๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายปรวิชญ์ คำดำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กชายพรชัย ดัษกรณ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กชายยุทธนา หมุนแพง
๓๐/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กชายพิชิตชัย ภู่ผะกา
๐๕/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายกนกพล มีดำ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กชายอาทิตย์ ทองประกอบ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงดวงกมล จูมปน
๒๗/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงเจนนิสา รอดทรัพย์

๒๕/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงนันทิพร เสมคง

๒๓/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กชายธีรโชติ บูชา

๐๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ตังศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายนภนต์ ณ เกาะลอย

๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๙ / ๑๔๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กชายนเรศ ศิลาพจน์

๑๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กชายนัฐพล จันทร์แปน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กชายพิสิษฐ์ ธรรมมา

๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กชายณัฐชนน ขันติทัตสกุล

๒๙/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กชายอภิวิชญ์ ธรรมมุณี

๐๖/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กชายชนาภัทร สวัสดี

๐๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๑๑

เด็กชายขวัญชัย ยวงนุ่น
๐๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายจักรกฤติ สมคิด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายชลวีร์ ยวงนุ่น
๐๘/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายศราวุฒิ พุกภู่
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายเพิมเพชร

่

โสภณพัฒน์ธนะ
๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงดวงฤดี สุขสำราญ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงณญาดา ดิษฐ์ทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงอำภา ศิลาพจน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ ทองเงิน
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงอาทิตยา บุญคล้าย

๒๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงวิลัยลักษ์ ชังมี

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุญภา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คุ้มเถือน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงนิชกานต์ มีแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงแพรววา สุขโพรง
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงยุพดี มีดำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงพัชรธิดา ประมาพันธ์
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๒๘ เด็กหญิงคูณทองสิริเพชร

แก้วสว่าง

๑๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงนัฐวรรณ ฉัตรไทย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กชายธันวา สีฉำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กชายพีรพล ศรีคชชา
๐๓/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กชายกิตติพงศ์ เอมอู่สิน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กชายวสันต์ วงศา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กชายพนัชกร
หมายเทียมกลาง

๐๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กชายรุ่งนเรศ จีนใจตรง
๑๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กชายเฉลิมพล บุญแม่น
๑๗/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายนิธิพัฒน์ อ่อนระอา
๑๕/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายพลพลัง กามินี
๒๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายรชพล สิงห์สกุล
๐๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายธีระดลย์ บุตรศรี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายเตวิช ฉัตรเจริญ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายคณพศ สุขนิม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายณัฐภณ แก้วระวี
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายชุติพนธ์ ผลจันทร์
๒๘/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายนรินทร์ ทาเสนา
๑๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายนิติพงษ์ เมฆฤทธิ

์

๐๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงนิลยา แสงทอง

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงกัลลยา นากอก
๒๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงปาณิศา เทศขำ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงอรปรียา ต่อมยิม

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงมนัญญา อินธิราช
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงวัจนารัตน์ เพ็งแจ้ง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงพิมวลัย แก้วระวี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงณัฐธิดา สีเพชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา รุ่งพัฒน์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงกมลทิพย์ เอกนวพุฒิพันธ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา หวังนพ
๒๕/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงชลธิดา พิชา
๐๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงสุชานรี ภักดีรัก
๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายธวัชชัย อ่อนดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายวัชระพงษ์ สุดใจ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายอภิรักษ์ คำหมู่
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ พรหมเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายชวลิต สุขแสงนภา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงชนนิชา ศิลาแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงดวงฤทัย แสงงาม
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงเมธาพร แสนโคตร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงวาสนา แซ่ลี

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงศศิวิมล ลีสมบัติ

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กหญิงศุภิสรา สังวาลย์เงิน

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงภัทราพร มุ่งอาสา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงพรนภา วงศ์ษา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ ทังทอง

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายกรวิชญ์ เทศแท้
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๑ / ๑๔๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กชายชัยชนะ สุขจอย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายปติพงศ์ กุลบุตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กชายพร้อมเพชร กุลประเสริฐศิริ
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๗๘

เด็กชายศุภโชค ลำปะละ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายณัฐดนัย รอดมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงจรีญา ทองรักษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงณัฐวิภา แก้วขาว
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงพรรณิษา ทับทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงทับทิม แซ่เส็ง
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงเนตรนภา มาเกิด
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงวิภาพร คำภาทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ลีสมบัติ

้

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงสุชาดา บุญคืน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กหญิงอรวรรณ พิมพ์พา

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กหญิงธัญเรศ แสงรอด
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ บุญคำ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๙๑

เด็กหญิงปติพร หอมทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กชายมงคล จำปาศรี
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณภักดี
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

เภาตุ่น
๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กหญิงกัลยกร ทองแดง
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงสิริกร มหาโยธี
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงวรัชยา จุลพันธ์
๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงนันทรัตน์ เจตะภัย
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงนาวี ทองสุภาพ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ เพ็งสร้อย

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงณัฎฐนิฐ เขียวเนตร

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงกนกอร แก้วบุญเรือง

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงธิตินันท์ อินเพลิน

๒๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กชายศุภสิน จันทร์กลิน

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงภัณฑ์ลา วงษ์จินเฟอง

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงพรนัชชา แสงจันทร์

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายภาวิน จันทะคราม

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กชายณัฐวุฒิ โคตรธรรม

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงจารุภา ทัศนสุวรรณ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงรุ่งนภา แพรศรี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ หงษ์ดวง
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงฐาปนีย์ สูตรทองมัน

่

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงดวงแข เรืองสำราญ
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงสุณิสา จูจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงรัฐชนก ตองติดรัมย์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายชลธาร สีเงิน
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายวิชยุตม์ นนทราช
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายพัสกร ไมนา
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงอัญญาณี มณีกัญญ์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายธนากร นกเล็ก

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กชายเมธี สังฆรักษ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายภฤศ หงษ์ทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายธนพัฒน์ ภูคันธะโสม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายพงศธร ไมนา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายสิทธิโชติ คำสมบัติ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายคุณากร สริฟอง

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายชนาธิป คล่องแคล้ว
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายนราวิชญ์ เภาบัว
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายพิสิทธิ

์

สริฟอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายวันนะสิทธิ

์

จินดาทรัพย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กชายธัญวิสิฎถ์ เทียมเมฆ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายอนุวัตร นาคอินทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๓๓

เด็กหญิงนำฝน ไชยยานนท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงปณิตา กันสุข
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงปภัสรา โตมี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงสุนิสา กนกวานิช
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กชายบดินทร์ ศรีษะ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงรุธิดา สริฟอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงญาณิศา อินรอด
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กชายธนิต หรุ่นขำ

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายธนากร สงค์ประเสริฐ
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายอนุพันธ์ ภู่คล้าย
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายอนุรัตน์ ภู่คล้าย
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงกมลวรรณ ศรีสุรินทร์
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๓ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงจิรณัฎฐ์ บุญล้อมวรากุล
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กหญิงฑิตฐิตา ทองหล้า
๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กหญิงทิพย์สุดา จันทร์ทัง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงธนัชชา คงกระจาย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงธิดาทิพย์ โตมี
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงประภาพิณ เขียวพรม

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กหญิงพรลภัส ขันคำ
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงมาริษา อ่วมทรัยพ์
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กหญิงเวธกา ครองวงศ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๕๔

เด็กหญิงพรชิตา หรุ่นขำ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กชายขวัญชัย หรุ่นขำ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายณัฐราช หรุ่นขำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายศุภกิตติ

์

นาคอินทร์
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายสุรศักดิ

์

เช่งแก้ว
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กหญิงนำฝน จิตดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงนิศาชล ผะกาแก้ว

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๖๑
เด็กหญิงสกาวชนัฐษา

คุ้มคูณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๖๒
เด็กหญิงแพรวไพลิน พรหมชี

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กหญิงวลีพร นาคอินทร์
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงสมิตรา เสือชืน

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กชายไกรสิทธิ มาเนตร
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กชายประจักษ์ พุกวาน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กชายอลงกรณ์ เทียมเมฆ
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงกฤตชญา ขันทศึกษา
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กหญิงภัทรวดี ภู่กลัด

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายจตุรงค์ จันทร์อ่อน

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายธีรภัทร ศรีมะเดือ
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๗๒

เด็กชายปริญญา มูลเงิน
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๗๓

เด็กชายพิชญางกูร พุ่มพวง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๗๔

เด็กชายศุภกร อินทร
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงปวิชฌา สุริยะ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๗๖
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มันสด

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองคูณ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๗๗

เด็กชายศุภวิชญ์ เดชนวม
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๗๘

เด็กหญิงณัฐพร สระเกตุ
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๗๙

เด็กหญิงปภาดา คำแก้ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๔ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๘๘๐
เด็กหญิงกรกนก ขำแก้ว

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๘๑

เด็กหญิงอภิญญา อ่วมเชย
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงรมิตา พุ่มไสว
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๘๓

เด็กชายเอกชัย อ่วมเชย
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายธิวากร ขำแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน แก้ววิชิต

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงสุกฤตยา มานะคง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๘๗

เด็กชายธนาวุฒิ หลักทอง

๒๑/๑๑/๒๕๕๔

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๘๘

นายประวิทย์ อาจหาญ
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายธนากร เลียมไธสง
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๙๐
เด็กชายปรเมศ นาคเมือง

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๙๑

เด็กชายนนทกร บุตรศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๙๒
เด็กชายโชคปรเมษฐ บัวตูม

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายจารุภัทร สุจชารี
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายโคป โอลาเวอร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงกรรวี บินจรัญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงขวัญใจ อิสสระ
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๙๗

เด็กหญิงฐิดาภรณ์ คงคาลัย
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงรพีพรรณ นาคะปกษิณ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๘๙๙

เด็กหญิงนิตชพร สายปาน
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายรัฐพล ดาบพิมพ์ศรี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายศิวัช อุ่นแก้ว

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๐๒
เด็กชายธนวัต กุดาสา

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๐๓
เด็กชายอมรเทพ ศรีดา

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงวาสนา นิมนวล

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงเกสรา กะวีระ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงพรรัตนา จันทร์ดารา

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงจิดาภา ลายปกษ์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงวรัมพร จุลพัน

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงรัตนาสิริ สู่บุญ

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงอรกัญญา จันทร์ดารา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงสุวรรณิณี ศรพุฒ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสัตตวนาราม ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงสุรัมภา เดชสนธิ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงบงกชกร นารถานนท์
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงสาวิตรี สุขคุ้ม
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๕ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงอรทัย จิตบรรจง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๑๖

เด็กชายมินธาดา สิงหา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๑๗

เด็กชายอภิชาติ เพ็ชรรัตน์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงนวรัตน์ คงดี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๑๙

เด็กชายธนพล ศาลาการ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ กุลรอด

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงประภาสิริ ชัยต้น
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๒๒

เด็กหญิงอริสรา อินทะวัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายนภัทร พามี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๒๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ชายปา

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ ปนกระจาย

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายภวัต ใจสุข
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กหญิงรินรดา อินทรานนท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงรินรดี อินทรานนท์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงธนาพร ลักษณะสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กชายภรัณยู แย้มชูติ

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กชายอชิระ ทองปรีชา
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็ชรโต
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กชายพีรณัช แก้วสว่าง

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๓๔

เด็กชายนพรัตน์ บุญถาวร
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กชายศุภณัฐ โตไกรลักษณ์
๑๔/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กชายพงศภัค ปานโยมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กหญิงวิยะดา พลกระจาย
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กหญิงหทัยชนก แก้วดวง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กชายภัทรนันท์ วงค์แสนคำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ ใจญาติ

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๔๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ฟกสุวรรณ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายปกรณ์ เสือประสงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงทักษพร แสงสุวรรณ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายเพิมพูน

่

คำทอง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กชายธวัชชัย น้อยวังคลัง
๒๕/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กหญิงอักษราภัค ทองขาว
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กหญิงนิภาพร จันทร์หม่อน
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กชายอรรถพล หงษ์ดวง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายอนันต์ วงศ์ทับ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายอเนก วงศ์ทับ

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กหญิงชญาดา ดุษฎีนาค
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ สุขแจ้ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กหญิงสุปรียา ยีสุ่นแก้ว

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กหญิงพรพิมล ประสงค์ทรัพย์
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายจิรภาส มันเขียว

่

๒๔/๑๑/๒๔๙๑

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กหญิงอารียา อัศวภูมิ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายอัษฎา ตันติวิวัฒน์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายภูบดินทร์ สิงห์ทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๕๙

เด็กชายธนาคิม อ่อนจันทร์
๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงอักษราภัค ชืนหทัย

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กชายกฤษดา บัวงาม
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๖๒

เด็กชายพัชรพงษ์ ขุนเจริญ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงมนต์สิริ อยู่ประยงค์
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงนิษฐา มายา
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กชายมุรเดช ชืนล้อม

่

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงชลธิชา คุ้มม่วง
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงกัณณิกา คุ้มม่วง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ บุญโต
๒๔/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กชายปริญญา โสภาษิต
๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กชายปริญญา นุชขำ

๒๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๗๑

เด็กชายไอยการณ์ ทันยะกรณ์
๑๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กชายวรชิต อินเถิง
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายธนวัต คงมัน
๑๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กชายสุขเกษม ทรงปราโมทย์
๑๓/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงสุภัสสรี พึงตระกูล

่

๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กหญิงณัฐชยา จันทอง ๒๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายชิโณทัย เจิมขุนทด ๗/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายวิชยา คำธะนี
๑๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายวรวิทย์ เนียมเทียง

่

๒๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กชายสิรวิชญ์ วังนิเวศ

๑๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงรัตติกาล สังข์ทอง
๑๐/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กชายธนวัฒน์ ขุนจันทรดี
๒๐/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายศุภชาติ คำธะนี ๔/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายนนทวร พานทอง
๒๘/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กชายอภิชาติ โพธิแก้ว

์

๒๔/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กชายพีรพัฒน์ กุลแตงทอง
๑๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กชายปฎิภาณ พันลำ
๒๖/๔/๒๕๔๕ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กชายวีรภัทร นามคุณ
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กชายจอมพล เลือดทหาร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กชายภัทรพงศ์ ศรีสด

๒๘/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กชายปริญญา แสงวิเชียร
๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายอภิชาติ คชไกร ๙/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายศุภเสก สิงห์เดช
๑๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงนิธยาภรณ์ สักทัด

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายจิราภัทร พาที
๑๙/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงพิมพิศา รุ่งเรือง
๑๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กชายพีรพัฒน์ คำดำ
๑๗/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กชายณัฐนันท์ ไม้คำมะ ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญสอง ๒/๒/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กหญิงรัตติญา รอดเงิน

๒๐/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กหญิงกนกกร สังฆรักษ์

๒๕/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กหญิงมาริษา โพธิแก้ว

์

๒/๙/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายธชาทัช ธนนนท์กวิน

๑๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายธนดล ชมมิ ๗/๖/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงพิมญาดา ขุนจันทรดี

๑๔/๘/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงสิริขวัญ บุญสง่า

๒๒/๕/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กชายสิรภัทร แสงวิเชียร

๑๓/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายธนธาดา ปกสุข

๑๙/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กหญิงภัทรพร รอดดิษฐ์ ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายวรรธนัย จันทร์โท ๔/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กหญิงสิราภา ปกปอง

๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กหญิงสุวิมล คงทวี

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายอภิวัฒน์ แสงทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงธัญวรรณ วะสะศิริ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงโสภิตนภา ชัยสิทธิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงนริสรา อินทร์เงิน

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงกนกวรรณ พุ่มพวง

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงจุตติภรณ์ พิทักษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายสิปปวิชญิ

์

พูลสวัสดิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กชายประภากรณ์ ทับจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงพรรษา บุญมัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายอธิรักษ์ เอมใจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงศิริประภา วันทอง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงขวัญจิรา สงค์ประเสริฐ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงณัฐฐาพร เฟองแสง

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงชลธิชา ทิมเดช

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงสิลิณี บำรุงแจ้ง

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายณัฐพล อุ่นนำใจ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายธนพน สงวนศิลป

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายอนุชา อินชุบ

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายเรืองศักดิ

์

พรมอยู่
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กหญิงวรรณวิชา ทับทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายจิรเมธ สองเคน

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงสุภาวดี เจตนเสน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงพรนภา วงษ์มัน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายสุรจิตต์ บัวผัน

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงเกศินี สุขโข

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายอนุชิต เนตรนิล

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงศุภัทตา แปนเนียม

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงสารนิช มังใหญ่

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายถิรายุ เปรมปรู

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงสุจรรย์จิรา ไวยโรจน์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กชายวีระภัทร์ สงค์ประเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กชายมาโนช คณโททอง

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กชายศิลาชัย ยมจันทร์

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงภาวินี ราชวงษ์ศรี

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายวิชิต ยมจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กชายนิสิต เนตรนิล

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงชาลิสา ภู่คำมี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงแก้วเกล้า เต็กสุวรรณ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ภาคเนตร์

๑๐/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงอภัสรา แก้วเอียม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายปยะชาติ เปรมพุ่ม

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายภาคภูมิ เมืองเจริญ ๔/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงณัฐชนก ยิมสว่างแก้ว

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กหญิงประภัสสร ทองแฉล้ม

๒๑/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กหญิงเปรมสุดา แสงธูป

๒๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายนพรัตน์ จันติบุตร ๘/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายปยะทัศน์ ปนดี

๒๐/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายสุรชัย ทองบุตร

๒๓/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงเรวดี ทับเกิด

๒๖/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิง .ปรารถนา กรุดอินทร์ ๒/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงวรรณวิภา กริงทอง

่

๑๐/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงสุพัตรา คุ้มเวทย์

๒๒/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงอรัญญา จุ้ยพลับ

๑๔/๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กชายนันทพงศ์ จันทร์เชือ

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กชายรังสรรค์ ทับทอง ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายวีรระยุทธ์ บุญรอด ๙/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กหญิงจันทร์จิรา เหลียมสูง

่

๓๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายคุณากร ยืนแก้ว

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กหญิงพิมเดือน เทียงอยู่

่

๑๒/สค/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๗๒
นายวิชาญ ทิมเดช ๑/๐๔/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ หมืนพรมมา

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายกิตติกร อยู่สุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายณัฐพล คุ้มเวชประสิทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กชายสรยุทธ บุญสังข์

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กชายยลวีร์ กลันทปุระ

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ชุมไทย

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กหญิงสริญญา สุขโข

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กหญิงฉมาพร บัวแย้ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กหญิงพรนภา วงษ์ปู

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายอิทธิกร สงวนสิน

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายวรพล บุญคุ้มอยู่

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายพีระวัฒน์ คณากรวิสิฐ

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายนันทรัฒน์ คงเปนนิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กชายภาณุวิชญ์ ไทยเถือน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงสุนิสา สุขประเสริฐ

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กหญิงภัครมัย โตทุ้ย

๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงณิชารีย์ เภาอ่อน

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กชายสรศักดิ

์

เศตวงษ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายมนเทียน บุญเลิศ

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายวรวิช ช่วงโพธิ

์

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายนเรศ วาดเขียน

๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายณัฐนนท์ มีบุญนาก

๑๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายธนวัฒน์ จันทะขิน

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงรุ่งไพลิน ขำแก้ว

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงพิจิตรา ภู่กลัด

๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงธนาภา สิงหขจร

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงกัลลาวาล ใบไกร

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๐๐ เด็กหญิงขวัญประภัสร์
อินทศร

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงจิดาภา ราชประสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงอาฐิติญา บัวนวล

๑๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กหญิงปาลิตา สมนาศรี

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กหญิงกุลธิดา สุทธิประภา

๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงณัฐณิชา ทาดำ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงนวพร อาจแหยม

๒๘/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายนิพันธ์ รังสรรค์

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๐๘
เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ขำแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กชายทีปกร เครือบุษผา

๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายพีระยุทธ พบศิลา

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กชายธนวันต์ คงเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กชายจิรายุ ประดับทอง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

เรืองจีน

่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กชายกรกช ดวงสมบูรณ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายมนัสวี ฉิมพุฒ
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กหญิงบัณฑิตา บุญงาม

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กหญิงอนุสรา แก่นเกตุ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กหญิงสุภาวดี ดิษทอง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กหญิงสุวรา หมืนพรมมา

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๒๐
เด็กหญิงธนัชชา กันดี

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๒๑

เด็กหญิงพัตรพิมล ไกสรเสนา
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กชายกฤติพงษ์ เมืองทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงดารุณี เวียงจันทร์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงสุพิชชา พันระณา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๑ / ๑๔๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กหญิงสุกัญญา พูลเขตนคร
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับหมัน ยางคลี  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายณัฐพนธ์ ขวัญเมือง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ กันทะษา

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กชายชานนท์ ไตรเสนีย์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กชายวัชระ อินเท้ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ แสนน้อย

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงอารียา ดวงจันทร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงมนันยา โตทิม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กหญิงลลิตา ดีพูล ๕/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กชายพงศธร สำริด
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กชายอัชฌา นางวงษ์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กชายทรัพย์ทวี บัวเก๊า
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กชายเมธิชัย มีช้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กชายปชญา เอียมอำ

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กชายสิทธิพร สังข์เมือง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๔๐
เด็กชายจุฑา เนียมเรือง

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กชายปริยกร หอมฉุน
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๔๒

เด็กหญิงชญานิษฐ์ โฉมศรี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กหญิงสุพรรษา ลำพวน
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กหญิงภีรพา สีทา
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายนนทกร ไทรทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิน

้

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายภัสสรกร แสงขาน
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิน

้

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กชายณัฐภัทร สุดใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิน

้

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงพิมพิศา สุขสำราญ
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิน

้

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กชายคณัชนันท์ สายสะอาด
๑๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายภักดี บุญมีสุข

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงวราภรณ์ พุ่มเพ็ง
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงณีรนุช ศักดี
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงณฤดี ผาผ่อง
๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กชายนันทพงศ์ ศรชา
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กชายไตรภพ แก้วแสงแจ่ม
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๕๖
เด็กหญิงเนตรนภัทร บุญมีสุข

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๕๗

เด็กหญิงกุลยา ท้าวโองการ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๕๘

เด็กหญิงสุชานันท์ สายสะอาด
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงชญานิน ชนะภัย
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กชายจิรภัทร สมบูรณ์

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กชายณชพล พาโคกทก
๐๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาเกิด
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทรา
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กชายอานนท์ จันทรา
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๖๕

เด็กหญิงวรกมล ทินกร
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงธณัชชา ไหลลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กชายกัมพล อินฮวบ
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กชายสายชล พันศรี
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กชายคุณากร นากแนม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายวรรณชนะ สุริโย

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงปรีชญา มีบัง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กชายจักราวุฒิ กันทะโล

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กหญิงจิตรทิวา เลิศฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กชายวรชน วิบูลย์กุล

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงพิจิตรา บัวผัน
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายสรายุทธ มณเทียรทอง
๑๐/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กหญิงวันวิสา จันแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ บัวเก๊า
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กหญิงบัณฑิตา สังข์เมือง
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายรัฐภูมิ โสรัตน์

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เงินยิง

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กหญิงราตรี มากสิน
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายฐปนัท พันศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กหญิงเบญญาภา พิมพ์วงค์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายภัทรดนัย ทับทิมเงิน
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายวีระวัฒน์ บุญน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กหญิงมุกดา สังข์เมือง

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กชายณัฐพล สร้อยทองมูล
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กชายศิริชัย แทนผักแว่น
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กชายศิริวัฒน์ สุริโย

๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อยู่สุภาพ
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายอนุชา กลินจันทร์

่

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายภูมิรัตน์ ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ฉำพงษ์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กชายกิตตินนท์ แก้วอารัญ
๑๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กชายอุกฤต โสภา
๒๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายธีรพัฒน์ นนกระโทก

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายกิติวัฒน์ วงศ์นุวัง ๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายจิราวัฒน์ จิตตะนะ
๑๑/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กหญิงภรวิภา งอกผล

๑๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กหญิงอาริสา เหล่าหลุมพุก

๑๕/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๖๐/๒๒๐๒ เด็กหญิงแพรทองทาน
มานะกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กหญิงพิณทองทา มานะกิจ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายวีรพัฒน์ สนทิม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กหญิงจันจิรา ศักดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด

หนองคล้า  

พจ ๓๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กหญิงสุภัสสร สุขกาย

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กหญิงอาริสา คงจุ้ย

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงภัคจิรา กล้วยหอมทอง

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายธัญธร เล็กรอก

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กชายณัฐวัตร สร้อยระย้า

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายภควัชร คุ้มเอียม

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายณรงค์ชัย ชัยภูมิ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายพรพิพัฒน์ พิสดาร
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๑๔

เด็กหญิงวริษา พวงมาลัย
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายพิทักษ์ พ่วงขำ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายจิรกิตติ

์

สมัคราช
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กชายขจรศักดิ

์

พันธ์แจ่ม

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายนที เถือนศรี

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แก้วสว่าง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงธัญญานุฃ เศรษฐสุข

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กชายธัชพนธ์ เพชรศิริธนาวสุ
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กชายภูภัทร ศรีสุภะ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กชายจักกาย จันทะคา
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายสิรดนัย รอดกลาง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กหญิงเฉลิมศรี ฤทธิลาภ

์

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กชายมนตรี อาจรักษา
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา แขสันเทียะ

๊

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กชายจารุกิตติ

์

สุทา
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงญาณิศา แสงทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กหญิงชนาพร ปรชาสุข

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กชายวิชชากร ส่งกรม
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กชายบูรณ์พิภพ เจริญพร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงปาณิสรา สุรินทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายธนวัตร พรมอยู่
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายคงพล มูลชิโต
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายธันวา คุ้มเงิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กหญิงกัลยากร วงค์ภักดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๓๘
เด็กหญิงเบ็ญจวรรณ ตู้สระกาศ

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว

ห้วยยาวราษฎร์บำรุง
 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กหญิงกชกร คงสินธ์
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กหญิงธันยพร ฝอดสูงเนิน

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงอินทิรา บัวรัตน์
๐๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงธนรัตน์ คลำดำ
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงชฎาพร จินดา
๒๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๔๔

เด็กชายศุภวัฒน์ พิมเห็น
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กหญิงวรัทยา ชัยภูมิ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงนิธิพร ชัยภูมิ
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงอณัญญา เอียงทอง
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กชายชนัญู หิรัญ
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กชายนิติภูมิ สุวรรณ์
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายพิจักษ์ ตุ้มด้วง

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา อาจรักษา
๓๐/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กชายกิตติเทพ งามสม
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๕๓

นายวีระพงษ์ สมัครราษฎร์
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๕๔

นายพงศกร พึงไชย

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กชายธีรวุฒิ กุดวิสัย
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๕๖

นางสาวสุดารัตน์ ทัพโพร้ง
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กหญิงมนัญชยา ทิมไทยโย
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กชายวัทธิกร ทรัพย์สมบูรณ์
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ ศักดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงอรุณสุรีย์ วงศ์นุวัง

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงอริศรา คงสิน
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงณัฐรัตน์ จันทร์แก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายนิคม กาบชุ่ม
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๖๔

เด็กชายอภิวัฒน์ สิทธิราช
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายวชิรวิทย์ หงษ์จุ้ย
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กชายนาคินทร์ แสงเทียน
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กชายเมธา นาคชำนาญ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กหญิงณัฐณิชา อาจรักษา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กหญิงกันตพร เหมหวล
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กหญิงธณาพร นุชัยภูมิ

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กชายพงศธร โอสถจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กชายธนา กลินเกษร

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงณฤดี สัมพันพ่วง
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงราตรี ศรีสุภะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงวรรณพร ทรัพย์บุญมี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กชายทองชัย อาจศิลา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๗๗

เด็กชายสมชาย ชัยภูมิ
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กชายชลธาร ดวงดี
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กชายอุดมศักดิ

์

ทองจอน
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กหญิงมนทิลาลัย บุกบุญ

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงจุรารัตน์ เกิดฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงพิมพิไล โท้นพราห์ม
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายวริทธินันท์

์

แสงจันทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายคุณภัทร ชัยภูมิ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กหญิงจณิสตา กะลำพัก
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กหญิงกุสุมา พุ่มผกา
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กหญิงอลิศา พุ่มพวง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงจุฑามาศ มันคง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายเวทิต แสงเทียน
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงแต้มขวัญ กะระณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงอารีลักษณ์ บำรุงศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กหญิงมุทิตา ทังนาค

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กหญิงณัฐชยาน์ เณรน้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กชายอดุลย์เดช สังข์แก้ว
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กชายศิลย์สุภา ไพรบูรณ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กชายสิโรตม์ ทะแดง
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๙๗

เด็กหญิงนิษา สังข์แก้ว
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๙๘

เด็กหญิงศรุตา ทองจอน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๒๙๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

วงศ์ศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๓๐๐
เด็กหญิงอาริสา มีหวัง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๓๐๑
เด็กหญิงมันทนา ศักดี

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงศลิษา ดอนไพรวัล

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๓๐๓
เด็กหญิงกมลวรรณ สุขกัญญา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กหญิงพรรณภัทร โพธิหร่าย

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กหญิงวัชรีพร ช้างสุวรรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กหญิงตติยา พลธิมา

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายสุพัฒน์พงษ์ เบ้าทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายสรวิญ์ เชิดชู

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายสิทธิขัย สอนคำ

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กชายวรพงษ์ มณีวงษ์

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ท่ามะไฟ  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กชายเพชร พุ่มเขียว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย พังน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กชายชันศักดิ

์

นราพงษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย พังน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงสุชานาถ มินทยัก
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย พังน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กชายธีรดลย์ อิมกลิน

่ ่

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย พังน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงสุภารัตน์ คล้ายพุ่ม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย พังน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงพิมพ์นิภา อินทับ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย พังน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๑๗
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ พนธุมาศ

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย พังน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กชายวรวิช กาแดง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย พังน้อย  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กชายณัฐดนัย นุ่มปน
๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กชายชรินทร์ บุญช่วย

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายเพิมพูน

่

พิมพ์แมน
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กหญิงบุษกร สุขสว่าง
๑๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กหญิงพรกนก คำมา
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา พรมอ่อน
๒๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายสุทธวีร์ ยอดอัคคะ
๒๒/๗/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๒๖

เด็กหญิงณิชกานต์ เชิดชู
๒๓/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กหญิงธิวาพร วงษ์ณรัตน์
๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายเสกสรร อยู่ยืด
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงพรรณภา เสือเหลือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงชลณิชา จงเกาะกลาง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๓๑

เด็กหญิงชลธิชา สังข์ศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กชายแสงตะวัน พุ่มสลิด
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองดง หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงจิรนันท์ บุญยัง
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองดง หนองดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงภัทรทิยา เสือเหลือง
๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านหนองดง หนองดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กชายธวัชชัย เผ่าพันธุ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กชายวสันต์ ประจง
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายดุสิต บุญเกิด
๐๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายธีรพล เอียมอบ

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ นาคประเสริฐ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กชายศตายุ แสนกล้า

๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงกานต์ธิดา กองกล้า

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กชายวรวิช พิศมัย
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กชายโพธิสุทธิ

์

บุศยประสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ สอนสำราญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงจิราวรรณ ญาณศักดิ

์

๓๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงชลิตา แนวภูผา
๒๑/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๔๗
เด็กหญิงรุ่งณัฐกานต์ ปนรอด

๒๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กชายทินกร มากสงค์
๐๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กชายภาณุพงค์ ยอดยิง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๕๐
เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดำรงไชย

๒๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๕๑

เด็กหญิงกุลสตรี เปนรัมย์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๕๒

เด็กหญิงกนกวรรณ สุขกรณ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๕๓

เด็กชายธนาธิป อันฤดี
๐๘/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๕๔

เด็กชายสุวรรณภูมิ ภู่กันฑ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๕๕

เด็กชายวัชรพงษ์ แสงสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๕๖

เด็กชายสุวรรณภูมิ ชำนาญเพ็ชร
๐๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๕๗

เด็กชายอโณทัย จันทร์แจ้ง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายรพีภัทร เผ่าสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๕๙

เด็กหญิงวรารักษ์ นาคนิรันดร์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๖๐
เด็กชายสถาพร ตอบกลาง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๖๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรุตานนท์
๑๗/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงฉัตรพร หลีประเสริฐ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๖๓

เด็กชายชลันธร เมืองแพน
๑๔/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๖๔

เด็กชายชัยภัทร มงคล
๒๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายชาตรี หล่ายพันธ์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กหญิงรัชนีกร ทนทาน
๑๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายธเนศ เกตุหอม
๐๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงสุญดา โนนตะชัย
๑๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กชายสิทธิพร เดชคำ
๑๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายไพศาล ศรีวงศ์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงอธิชา เชือทองดี

้

๐๒/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๗๒

เด็กหญิงนุชจรี เอียมอินทร์

่

๒๖/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กชายธีรยุทธ สุขกรณ์
๒๙/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายวรพงศ์ เกิดได้บุญ
๐๗/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กหญิงกชกร ศักดี
๐๒/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงทิพรัตน์ อุปนันท์
๐๕/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงกรวรรณ แก้วเกลียง

้

๑๒/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงจิราภรณ์ ฮุดนาเกร็ด
๑๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายเอกสิทธิ

์

พลูกระจ่าง
๒๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงแสงอรุณ จันทร์ศิริ

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ เมฆอรุณ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ รอดเภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กชายวรรณ์ชนะ จันทร์แก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงลลิดา ครุฑแย้ม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงลลิตา ครุฑแย้ม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงศิรินทรา เทพปฐม
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายพรชัย ผจวบบุญ
๐๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กชายชยากร พุดวัน
๒๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายชยางกูร พุดวัน
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กชายไชยวัฒน์ เทียบทอง

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กหญิงสายธารา ศรีอ่อน
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กหญิงจัสมิน คงคุ้ม
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กชายชยางกูร แหวนเงิน
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงวิภาดา สงทอง
๒๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กหญิงศุภสุตา วงศ์พรม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กชายณัฐภาส สนสกุล
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กหญิงชลธิชา สอนดี
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงอโรชา พยัคฆเพศ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ หมืนจิตร

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา หนุนกอน

๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายนภดล ละครพล

๐๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กชายอภิชาต แดงอำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กชายวัชรินทร์ สุขเทศ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงพิมพ์นิภา เอียมอินทร์

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖๙ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงตวงรัตน์ สุขเทศ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายสรรเสริญ คงเจริญถิน

่

๑๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กหญิงอารดา นำนวล

๒๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายกวิน พรธาดาวิทย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงรัฎฐวรรณ เรืองจินดา

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กชายวนากรณ์ เผ่าสวัสดิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กชายฐิติวัชร์ บุญอยู่
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายธนพล ไพรดำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กชายกิตติพัฒน์ วงษ์เงิน
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายสุทธิพงษ์ เทวฤทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายธนากร จุ้ยเทศ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงกนกพร สอนทอง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายทักษ์ดนัย โฉมจันทร์
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สุดบอนิตย์
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๑๙
เด็กหญิงกานต์พิชชา พงศ์หิรัญขจร

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย จันปาน

่

๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายดนัย เลียงราช
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๒๒

เด็กหญิงกัลยกร แสงทอง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๒๓

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ วุ่นพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๒๔

เด็กชายทักษ์ดนัย ประสาทชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๒๕

เด็กหญิงญาณี สุขปาน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงบุษกร โภคพูล
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงจิรัชญา แท่งทอง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๒๘

นางปาลดา กันสุข
๒๒/๐๒/๒๕๒๐

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๒๙

นางสาวปรานอม ศรีวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงศศิพร ประสาทสิทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านตาล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๓๑

เด็กหญิงสุกัญญา แก่นเพชร
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายปพนสรรค์ จันทร์เม้า
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงจาฏุพัจน์ เนตรคำ
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

บัวเภา
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กชายพศิน จันทร์เหลือง
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กชายยศกร แสนคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงจิราพร สวนจันทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงจริยา บุญถาวร
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงพุธิตา จันทรเชือ

้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงอรปรีญา พุ่มไพจิตร

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กชายมนต์มนัส เพ็งผึง

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงสิทธิชา มีแดน
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงกันยา เพชรพงษ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงเบญญาภา เสือครุธ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงคัทลิยา จันทร์พรหม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายธนวันต์ ทองไพรวรรณ
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๔๗

เด็กชายดิศรณ์ จาดโห้
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายศุภวิชญ์ บุญลา
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายภัทรวัฒน์ น้อยอินทร์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายปกาสิทธิ

์

เกตุมณี
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายกรรณชัย วงษ์ศรีเผือก
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายมนชิต ศาลาการ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายฐีรวัฒน์ นวลงาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กชายศุภวิชญ์ แก้วเหมือน
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ บุญเนียง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงสุธาสินี สีฉำ
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงสุตาภัทร พึงไชย

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงนาราภัทร บำรุงแจ้ง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงรธิดา เอกณัฎฐ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงพรรณศิริ อินต๊ะ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กหญิงศศิปภา สีนวล

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กหญิงพัชรีพร สังข์สุด
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายอมรภัทร รุ่งรอด
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายศักดิดา

์

ภู่น้อย
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายเจษฎากร สังข์เมือง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กชายกรกช ทองทุม
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายจีรวัตร หมันหลำ

่

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ศรีม้า
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กชายกฤษณะ หมืนแผ้ว

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กชายจิระวัฒน์ จิตรสุภา

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายชยพล ศิริ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงพิชญ์สินี อ่อนยิม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ผลเจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กหญิงพิชญา พุ่มเรือง

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงขนิษฐา สุขบุญ
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พลอาสา

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงวณิศา แท่งทอง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงศิรินภา ธนะสนธิ

์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงอริสา ทองงาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงพลอยไพลิน จุนเนียง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๘๑
เด็กหญิงศิริญากรณ์ หมืนประเสริฐ

่

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายนภทีป ภู่น้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายไชยวัฒน์ สุขเกตุ
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กชายธีรวภัทร ศรีนาราง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กหญิงจิดาภา ศรีสุข

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงจารุพร ใจบุญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงจารุภัทร ใจบุญ
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กหญิงบัณฑิตา สาละกุล
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงณัฐณิชา สุพลวงวงค์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๙๐ เด็กหญิงอภิญญาภรณ์
ศิริรัตน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงวิลาสินี ทองทุม
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายปฐมพร กันจู
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงนภาพร เหฬา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กหญิงนภาศิริ พ่วงก้อน
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ ถำทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงปรวีย์ อยู่บุญ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กหญิงณัฐพร สกุลแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กชายธนพล เปาพันธ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กชายภัทรดนัย ปุมเพ็ชร
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญเรือง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายปรีชา โสมาเกตุ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายชวกร สาดี

๐๙/๑๑/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กหญิงรสิตา พูลพจน์

๑๕/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงนราธิป เหล่าเขตกิจ

๐๕/๐๓/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงสิรินทรา บุญเข็ม

๑๔/๐๗/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กหญิงศศิธร คนอยู่

๒๗/๐๘/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงเขมนิจ เพ็ชรจินดา

๒๓/๐๙/๒๕๕๒
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายศิวัช มโหฬาร

๐๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กหญิงณัฐธราภรณ์ พุกต่อม

๑๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๒ / ๑๔๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงภาสินี ทองแจ่ม

๐๘/๐๗/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงชวัลรัตน์ ศรีแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กหญิงนีรชา จันทร์หอม
๐๕/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กหญิงปฐมพร วิมุตตายน
๑๑/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กหญิงพิชญานิน แท่งทอง
๐๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กหญิงสุชานนท์ จารัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายปวริศ ธิติกุธนไพศาล

๑๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กหญิงนิศามณี งามสม
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงชลิดา หอมประทุม
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ชูจิตร
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กหญิงศศิภรณ์ หลิงเทพ

่

๒๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กหญิงนิลรัตน์ มโหฬาร
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงปริฉัตร พันธะ
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงทิพานัน อุ่นสมัย
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กหญิงสุกันยา พรมมา
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงสุมิตานันท์ เงินลำปาง
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงศตพร สงค์พิมพ์
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา เอียมละออ

่

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กชายสมชาย วิเศษศักดิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายจิราวุฒิ ขำหลง
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายภานุวัฒน์ เกตุเปย

๐๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กหญิงอาภาพร วรรณศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงสุพัตรา ใจรักษา
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๓๓
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อยู่ยง

๐๕/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงภัทรศยา เจริญทรัพย์
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงชลดา ผาแดง
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงกชกร อุ่นสมัย
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กหญิงญาณิศา โพธิวงศ์

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กหญิงนิภาพร เจียมอยู่
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงปณัฎฎา เกตุเปย
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงธิดาภา พลแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กหญิงปทุวดี ดิษทับ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงนิณัฐชา ยอดคำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๔๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ พากเพียร

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงชนาภรณ์ สิริไทย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๓ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๕๔๕

นางสาวฝากฝน อินพะหะ
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๔๖

นางสาวอรพิมล เพ็งน้อย
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๔๗

นางสาวสุพรรษา คงอำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๔๘

นางสาวกันติชา สิริไทย

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๔๙

นายชัยพฤกษ์ มารศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๕๐
นายชนโชติ แวดอุดม

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๕๑

นายวิทวัส จันทร์ฉาย
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๕๒

นายกัมภูชิต ดิษทับ
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๕๓

นางสาวกาญจนา มีเง้า
๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๕๔

นางสาวอินพิรา อิมใจ

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๕๕

นางสาวจุฬารักษ์ บุตรพรม
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๕๖

นางสาวกาญจนา ศรีสุพัฒนะกุล
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๕๗

นางสาวรวินันท์ สะทองเทียน
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๕๘

นางสาวรุจีรัตน์ สุขอยู่
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๕๙

นางสาวธนาภรณ์ สมพิมพ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๖๐
นางสาวสุกัญภัทร แก้วยศ

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กชายโชคชัย เฉลิมวัด
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงอัญชลี ศรีนาค
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กหญิงณัฐธิดา สีนาค
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงอาภิสสา ฉุนอิม

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๖๕

เด็กหญิงทิฆัมพร เสถียนขันธ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงคะนึงนิจ อยู่สุข
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงทรรศนีย์ เรียงสูง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงจิราพัชร สนิทบุรุษ
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงนุชนางค์ นครประสาท
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สุขอยู่

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงนรินทิพย์ พรมชาติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงกฤติมา จีนสอน
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ หว่างพุฒ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงกิตติยา พร้าเพรียง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายกรรชัย หมอนทอง
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กชายพศุตม์ บำรุงแจ้ง
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ช้างพลายงาม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กชายทิวากร อัยวรรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กชายจักรพงศ์ บุญเหลือ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายเจษฎาวุฒิ แถมพยัคฆ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายธิติพัทธ์ ด้วงนวม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๘๒
เด็กหญิงเกศราภรณ์ โพธิเงิน

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กหญิงกัญญานุช โยมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กหญิงอสมา ชูแหวน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กหญิงพิจิตรา มีทรัพย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กหญิงธิติสุดา พ่วงพัฒนวงศ์
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ คงมณี
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กหญิงกันยาวี เพ็ชรมี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายกฤษณะ อ่วมปาน
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงปยภรณ์ เกตุบางลาย

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงปารถนา อินทร์งาม

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๙๒

นายธีรภัทร กลิงนาราง

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๙๓

นายวิรัญู แซ่จึง

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๙๔

นางสาวอาทิตยา มณีรัตน์
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๙๕

นางสาวอรัญญา ฤทธิมนตรี

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๙๖

นางสาวณัฐธิดา ฉำใจหาญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๙๗

นางสาวอรนิชา ศิริสัมพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๙๘

นางสาววันทนา อะนะรัตน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๕๙๙

นายธัญเทพ พึงมาก

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๐๐
นายกฤษกร นครประสาท

๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๐๑
นางสาวบุญญิสา ขจรฤทธิ

์

๒๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๐๒
นางสาวศุภมาศ ศรีสุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๐๓
นางสาวพุทธชาต ศรีสุวรรณ

๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๐๔
นางสาวพีรดา พรหมอยู่

๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๐๕
นางสาวจุฑามาศ แนมบัว

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๐๖
นางสาวพรประภา กลินเกษร

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๐๗
นายพชร เมืองเดช

๑๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๐๘
นายพันธการต์ ปนทอง

๒๙/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๐๙
นางสาวราตรี คงมา

๒๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๑๐
นางสาวตรีรัตน์ แสนคำ

๑๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงศรัญญา แท่งทอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายอัครพล แซ่ตัง

้

๑๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงปาริชญา รุ่งมี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กหญิงศุจินันท์ เชือชัง

้ ่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

บางลายใต้  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๕ / ๑๔๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงสุพรรณษา คำแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๑๖
เด็กหญิงกนกลักษณ์ เพชรนอก

๑๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงปริยาภัทร ทับทอง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กหญิงอรอมล วงษ์อนันต์
๑๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี)

บางลายใต้  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายณฐกร คงใจมัน

่

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายวีรภัทร รวมเงิน

๑๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กชายวิศิษฏ์ ผลปาน
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายวสันต์ สุขพิลาส
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายภรัณยู ผิวพรรณ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายกิตติชัย หรสิทธ์
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กหญิงเขมรุจี มณีโชติ
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กหญิงจารุวรรณ นาแซงศรี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กหญิงธัญญรัตน์ เทียรเขียว
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงสุพรรษา ประสาทชัย
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงชนิกานต์ สุภาผล
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงปาริตา ผิวพรรณ

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายณัฏฐพล พลหลำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กชายศิริวัฒน์ เปยมชาวนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายวศิน อำสอน
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายภัทร์นรินท์ บุญเกิด
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงจารวี ยศมาก
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กหญิงศิรภัสสร ปะสิริ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กหญิงสุพิชชา ผันจันทร์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กหญิงปทมพร ยิมสาระ

้

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ บางลายเหนือ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายปววิศ เทืองสีนเทียะ

๑๙/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายธนพร ศรีไพสน

๒๕/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายนันทิการณ์ จุนเนียง
๐๑/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กชายสมาชัย ยนตศาสตร์
๓๐/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงญาณิศา ภูซัง
๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงรินรดา จันทร์ดี
๒๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กหญิงสลิสา สังข์คง
๑๙/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๔๖
เด็กหญิงนนทิกานต์ ก๊กศรี

๑๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงณัฐกมล กีนป

๒๒/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กหญิงวิริยา สิทธิสุรินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงณิชารีย์ วรรณดี
๒๙/๐๑/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงพีรดา พุทธปางค์

๐๘/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๕๑

เด็กหญิงประภัสสร บางแดง
๑๒/๐๔/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๕๒

เด็กหญิงดาวดี ยนตศาสตร์
๓๐/๐๖/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายวรชิต เกตุทนงค์
๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายชัชวาล ยุรยาด
๑๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

โพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา กองบุญมา
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

โพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงนพวรรณ จินดา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

โพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงศุภมิตรา สิหา
๒๔/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

โพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงสุชาดา ยงศรี
๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

โพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงอาทิมา กล้าหาญ
๑๕/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

โพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงกมลรัตน์ อังโสภา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

โพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงภิญญดา กรณีย์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

โพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๖๖๒

นางสาวอังคณา อินทร์คำนึง
๑๘/๐๑/๒๕๒๓

กศน.อำเภอบึงนาราง วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๖๓

นางสาวณัฐณิชา น้อนธรรมราช
๒๑/๐๘/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบึงนาราง วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงสุชานันท์ ปานแปน
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงลี วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กชายเอกภพ ไข่ศรี
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงลี วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กชายภัทรนิษฐ์ ขันเงิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงลี วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กชายวายุ พุ่มเรือง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงลี วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ขุนพรม

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงลี วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงนันณภร สร้อยสน
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงลี วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงแพรวา ศรีจันทร์กลัด

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงลี วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายวิศรุต สุขวิชัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายวิทวัฒน์ พุ่มเพียร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายธนพงศ์ อ้นพา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายนนทวัฒน์ จงรักไทย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๗๕

เด็กชายยศกร พรมอ่อน
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๗๖
เด็กหญิงกาญจนาพร บุกบุญ

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงธีร์สุดา ขันทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงกมลชนก พุ่มเกิด
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงพรไพลิน พุ่มเรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงขนิษฐา ชัยเสริฐ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๘๑
เด็กหญิงพลอยชมพู อ่วมกระทุ่ม

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ อริยะดิบ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กชายปณณธร เทืองสันเทียะ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายสุรเดช บุตรโคตร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ชำนาญเวช
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กชายศุภพรพงษ์ โพธิสวรรค์

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๘๗

เด็กชายวรเมธ ผาสุขใจ
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงวิรากร เชียงลอย
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๘๙

นายชัยสิทธิ

์

เงินยิง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๙๐
เด็กชายเพชรแท้ กรณีย์

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายภาคิน ปาระมีศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๙๒

นายมงคล บุกบุญ
๐๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๙๓

นายสุรศักดิ

์

มิงมา

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๙๔

นางสาวขวัญพร ชูติกุรัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๙๕

นางสาวสวรส เกตุอินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๙๖

นางสาววาริน วิจารณ์
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๙๗

นายชุติพนธ์ ประสารสืบ

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๙๘

นายชวัลวิทย์ เสนารินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๖๙๙

นายปณณวัฒน์ สีผาโดด
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๐๐
นายภัทรพล เพ็งแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๐๑
นางสาวศศิกัญญาณี เนียก๊าด

๐๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายกวินภพ อินทร์ทะนง

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายกรวิชญ์ วงษ์พงษ์

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กชายกฤษฎา เจนจบ

๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายจิรายุ เจนจบ

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กชายธนวัตน์ ปลังกลาง

่

๐๙/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กชายธีรศักดิ

์

ทองเชือ

้

๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กชายนฤสรณ์ บุญไทย

๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายพิชญะ โพธาราม

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายภูมิพัฒน์ จันทร์ดิษฐ

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กชายราเมศวร์ เรืองฤทธิ

์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สระทองแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กหญิงสุพัตรา พรมมาเวียง
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กชายเทวา วงษ์สุนทร
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กชายธนกฤต บุญสิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายธันวา จาดเมือง
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กชายสุริยา เจนจบ
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กชายทิวัตถ์ สารัตน์
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงบุญสิตา สุภชาติ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายธนโชติ เจริญราช

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายเฉลิมพล เรืองวงษ์ดี

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ชุมสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กหญิงสุจิรา ยศสมบัติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายอัครวัฒน์ มโนราช
๓๐/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายณัฐนนท์ พุฒตาล
๑๐/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กชายนนทวัฒน์ ทองเชือ

้

๓๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กชายธนภัทร ไชยวุฒิ
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กชายพงศกร มาตเหลือง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กหญิงประภาศรี เกตุมณี
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กหญิงณัฐพร จันตะบุตร

๒๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงพิมพิศา สมเสียง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงชลิตา เชือชัย

้

๑๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงนรินทิพย์ สีหา
๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๓๔

เด็กหญิงกานต์รวี ปรีชาหาญ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กหญิงธันยา ใจแก้ว
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กหญิงณัฐนิชา สุหา
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กหญิงโชติกา คงแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา นิยมเยาว์
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงธนภัทร จอมคำสิงห์
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณ บัวดอก

๐๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กชายชนาธิป สายแวว
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กชายวีรวัฒน์ ชืนจิตร

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กหญิงณัฐพร สารคาม
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายอานนท์ อุดรศิล
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายชานนท์ รามขาม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กชายรัฐภูมิ คำบุ่ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงอรจิรา สารคาม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
ห้วยแก้ว  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๔๘

นายภาสวิชญ์ รัตนาวงศ์
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๔๙

นายศศิกานต์ เศวกสูตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๕๐
นายสุธากร จะเติบโต

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายก้องภพ สุทธิ
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กชายคุณากร ยมจันทร์

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กชายธนกฤต สืบหล้า
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กชายพร้อมวงศ์ กมเลศรังสรรค์
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กชายพิสิษฐ์ อ่อนเพชร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กชายวีรภัทร์
ประดิษฐ์วัฒนกิจ

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กชายศุภณัฐ แสงตุ๊
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๕๘

นางสาวกฤตติยา ฉายแปะ
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๕๙

นางสาวกิจสุดา บุญนาค
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๖๐
นางสาวคริษฐา พรสิทธิประเสริฐ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๖๑

นางสาวฉันทิสา แย้มแสง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๖๒

นางสาวชนกเนตร ทระคำหาร

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๖๓

นางสาวชลธิชา ทองเชตุ
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๖๔

นางสาวชาลิสา เกตุหอม
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๖๕

นางสาวชาลิสา ปานแอ็ด

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๖๖

นางสาวฐิติชญา คำเส็ง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๖๗

นางสาวฐิติมา โตเชือ

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๖๘

นางสาวณัชชา มากโพธิ

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๖๙

นางสาวณัฐกานต์ ภู่ไสว
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๗๐
นางสาวณัฐนรี พรมทำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๗๑

นางสาวธนตวรรณ วิทยารางสกุล
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๗๒

นางสาวธนพร ทิพย์มาลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๗๓

นางสาวธันยพร ภู่หลง
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๗๔

นางสาวปภาดา มาโนสา
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๗๕

นางสาวพรชนก การะเกตุ
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๗๖

นางสาวพรปวีณ์ ฤทธิณรงค์

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๗๗

นางสาวพัชรวลัย จุลพันธ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๗๘

นางสาวพัดชา นุ่มมาก
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๗๙

นางสาวพิชชาพร ภังคสังข์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๘๐
นางสาวพิมพ์สุดา จูทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๘๑

นางสาวภัทราภรณ์ ศรีทุมพร
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๘๒

นางสาวภิภาพร สนองญาติ
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๘๓

นางสาวมัณฑนา จูทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๘๔

นางสาวรัตนากร อ่วมอินทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๘๕

นางสาวรัตนาวดี จำรัสประเสริฐ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๘๖

นางสาวรัศมี จันทรวงค์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๘๗

นางสาวรุ่งนภา แอนสุวรรณ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๘๘
นางสาววรินกาญจน์ กุลธนศรีสกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๘๙

นางสาววิชญาดา ดีสีคอน
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๗๙๐
นางสาววีรวรรณ พึงสุข

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๙๑

นางสาวสิริภัทร ตรีรัตน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๙๒

นางสาวอรทัย นัยวินิจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กหญิงกฤติยาณี ผลงาม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงกีระติภา แสนชัยชุม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงจิดาภา จาบทะเล
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงชนาภัทร วงษ์วิโรจน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงณัฐญดา ใจดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงถวัลรัตน์ ชืนชู

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงนันท์นภัส เพชรรัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงปริลฎา เณรเถา

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงพรนภา รักสนิท

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงพรพิมล คุ้มดี

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงพิมพ์นิภา ชมจุมจัง

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กหญิงมัณฑิตา พงษ์สมทบ

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กหญิงวิจิตรา ปกษี

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงศศิกานต์ การปลูก

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงสิริวิมล พิทักษ์รักษาเลิศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ ธรรมไพศาล

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงเสาวคนธ์ โถทัย

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงหทัยชนก แปนถนอม

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงอรปรียา ใจบุญลือ
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงอรสินี ห่วงไทย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กชายวชิรพัทธ์ รอดสการ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๑๔

นายพงศ์กร สายเสมา
๑๒/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๑๕

นายวรวิช อ้อสถิตย์
๒๔/๐๙/๒๕๓๖

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๑๖

นายกนก พงษ์พานิช
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๑๗

นางสาววันเพ็ญ จันหอม
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๑๘

นางสาวพรกนก ขอบนาค
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๑๙

นางสาววรรณพร กันสุข
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๒๐
นางสาวโยษิกา กอสนาน

๒๕/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายกฤษฎา ลือมงคล ๑๐/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายธนวัฒน์ แก้วปรีชา
๑๗/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายนรวัฒน์ จันทร์ท้าว
๗/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายพัชรพฤกษ์ คมวิชาชาญ ๒/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายธนภัทร พันเขียว ๓/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายฐิติวิชญ์ ขุนนาถ ๕/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กชายวีรวัช สาระ
๑๓/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายชัยพัฒน์ จันทร์มาทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายกาลัญู เพียรเส็ง ๘/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายณัฐฐินันท์ อำสุข

๒๙/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายกฤตภัค บัวเผือน

่

๘/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงนภัสกร วงศ์ราษฎร์
๓๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กหญิงกฤชชุดา อินทร์พรหม
๐๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญฤทธิ

์

๒๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กหญิงเขมิกา จันทร์บุญนาค
๒๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงศรีสกุล แกว้แกมแข
๐๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงศศิภา กล่อมดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงณัชชา ธรรมรังสรรค์
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงปุณิกา ตะวันส่องแสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๔๐
นายอนวัทย์ ฤกษนันทน์

๑๘/๑๒/๒๕๒๗ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ'

ท่าช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เชิดชู
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายสุรเชษฐ์ เชิดชู
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กหญิงกมลรัตน์ มีบุญ
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ อยู่อินทร์ไกร
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงธนิกา ทับหนุน
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงพิมนิภา ชูขาว
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงสุจิรา พยอมหอม
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

แจ่มไพศาล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงวรรณวลี เมฆขยาย
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม พฤกษะวัน  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กชายเตวิช น้อยจาด

๐๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กชายรัฐภูมิ อารมย์เอือ

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กชายเจนภพ วันดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กชายปรเมษฐ์ เนืองทวี

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงภัคพร ปาปะขำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงณัฐพร ปาปะขำ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงวันวิษา ใจดี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงอาทิมา หนูทอง
๒๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงวรัญรัตน์ ด้วงจุ้ย
๐๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

พจ ๓๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กหญิงสมหญิง ใจดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

โพธิทอง

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงอภัสรา เถาว์แล

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กหญิงวราพร ยนต์จอหอ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กหญิงอาภัสรา ปงเกตุ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงชนัญญา ฟกเมือง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๖๔

นางสาวกัญญาภัทร หิตเทศ
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงณัฐิดา หาญชนะ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กชายอนุพงษ์ สงภักดี
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงกัญญาภัค บัวมัน

่

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กหญิงชลดา สระตังหมง
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายนิภาภรณ์ โพธิทิน

์

๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงพรทิพา กล่อมเจ๊ก

๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงพรอัมภา ทองวิจิตร
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กหญิงอติยะ มุ่งดี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายทินกร หนูมูล
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กชายมาโนช ชนะภูมิ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กชายเจษฎา พลสิงห์
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงกิติกัลยา แสงพิมพ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ พุกเปยม
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กหญิงปนัดดา แซวหยวก
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๗๙
เด็กหญิงสศิกาญจน์ โหมเพ็ง

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กหญิงสริตา สายแวว

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กหญิงนลินรัตน์ โพธิทิน

์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กหญิงอารัญญา ปงเกตุ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงสิริวิมล เกตุตะคุ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายชาคริต รอดปน
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายศิริวัฒน์ เดชสุระ
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กชายอดิศร ร่วมเจริญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายฐิรวัฒน์ ดอนสูงเนิน
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายอดิเทพ อินทร์แปน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กชายกรปภพณ์ พวงสิงห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กชายธนาวัฒน์ ปาสานัย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงณิชา อรรคศรีวร
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงกชกร ประทุมมาศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงวริศรา ปานนุ่น
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กหญิงศิรดา ลิมศักดิสิทธิ

้ ์ ์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กหญิงณัฐธิดา ทาษา
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะกู วังตะกู  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กหญิงศศิกานต์ สดมี
๑๖/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ หนองกอไผ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กหญิงนภาวรรณ ทรงศิริ
๑๔/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ หนองกอไผ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กหญิงภาณุมาศ คำสิงห์
๑๘/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ หนองกอไผ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กหญิงสุนิสา อินทร์เถือน

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ หนองกอไผ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๐๐
นางพูนสุข วงศ์ศรีรักษา

๑๖/๓/๒๕๑๙
โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ หนองกอไผ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๐๑
นางสาวศรีแพร คุ้มสกุล

๐๒/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ หนองกอไผ่  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงณิชมน จิราพงษ์

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงนภิสา บุญมี

๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงวาศิฐี พุ่มพิน

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงศศิพัชชา จันแดง

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงสุธาสินี อินทรศวร

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงอาภัสรา ผดุงโภชน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงอารยา ครุฑน่วม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงนฤมล ภูมิไสว

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำประดากลาง ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงปรมัตถ์ สิงแอด

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดลำประดากลาง ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กชายภาณุวัฒน์ เมธา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กชายหัสชัย มังมี

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงกรกนก บุญเหลว
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงปรัชพร เรืองรอน
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงสุมาลี ดีมา
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดลำประดาใต้ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กชายจริยา เม้าฤทธิ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายจักรกฤษณ์ สายเทพ
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กหญิงชฏาพรรณ นาคำ
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงพัฒน์นรี แก้วพูลศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายชนาภัทร บรรณะทอง

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กชายฐปณกร กลันนุช

่

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กชายณภัสกร พวงสมบัติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๒๓
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ พันธุรัตน์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายวงศธร คลังสิน
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายวรภัทร สุขรักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กชายวีรพงศ์ สุ่มมาตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กชายวีรภัทร น้อยอ่อน
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กชายอรรธพล บุญโต
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กชายอานนท์ ชาญศึก
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๔ / ๑๔๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายอิทธิพล วงค์เขียว

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กชายอิสระ ศรีลาเวียง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กชายเอกพล วงค์ขาว
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายเอกภพ ม่วงอุ่ม
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายเอกรัตน์ วังใหม่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายโอภาส โพธิเสือ

์

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๓๖

นางเรืองอุไร ช่วยอุระชน
๑๙/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงกนกกร บุญช่วย
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงกนกพร จันทรไกร
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงกนกวรรณ จันแจ้ง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กหญิงกนกวรรณ สุขเอม

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงกนกวรรณ คุณปรีชา
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ภูนำเย็น
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๔๓
เด็กหญิงกมลพรรณ พิมพ์เสนา

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กหญิงกัญจณพร แก้วมณี
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ลานประโคน
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กหญิงกัญญิกา ทองไหลมา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กหญิงกิตติยา ปานเพชร

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กหญิงกุลธิดา เพ็งสลุด
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงขนิษฐา สังข์ทับ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงขวัญชนก เกตุชัง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงจรินพร ก้อนแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงจิดาภา อ้นกลิง

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงจิตสุภา ไทยวิจิตร
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงจิราพร อาจสว่าง
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงชนนิกานต์ มานิต
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กหญิงชนัญชิดา สมประสงค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ พวงสุข
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงฐิดาพร สว่างวงศ์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี อุตบัววงค์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กหญิงณัฏฐนิช บุญชู

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงดมิสา เหลียมแฉ่ง

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงทิพปภา เผ่าคนชม
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงธัญทิพย์ คงมณี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กหญิงนภัสนันท์ ปานเพชร
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงนภัสวรรณ ศรีอุชา
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กหญิงนริศรา ศรีอาวุธ
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กหญิงนฤมล ฤาศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กหญิงนวินดา จุ้ยแจ่ม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กหญิงนันท์นภัส ยอดคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงปวีณ์กร ลิอุบล

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงปาริชาต กลำทัพ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงปยชนก อนันตโสภณ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงปยวรรณ ปญญามี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงปุณยาพร อัวหงวน

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงพรศิริ จารุวาที
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๗๖
เด็กหญิงพลอยพรรณ โยทองยศ

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงพัชชา สีจันทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ หอมสุ่ม
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงพันทิทย์ โตพร
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงพาฬขวัญ ภู่สวรรค์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๘๑ เด็กหญิงพิมประภาพร
แผนชู

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปนไล้
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กหญิงพิมพ์สุดา กัณฑ์จู
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๘๔
เด็กหญิงพิมลพรรณ ทรัพย์เปยม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๘๕
เด็กหญิงลักษมีกานต์ ยศมา

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงวชิรินทรา ปกษา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงศรุตา โตเทศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงศศิพงศ์ กรุณา
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงศิริวรรณ เบียวอุ้ย

้

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงสกุลธิดา ศรีสุข

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงสุชาวดี คงด่าน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงสุนิสา อาจศรี
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กหญิงสุพิชชา กวางแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงสุภัทรา ทรัพย์บูรณศรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงอติพร สุขเอม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กหญิงอพัชชา พิทักษ์อร่ามวงศ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงอภิญญา อุทกศัย
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กหญิงอังคณา คำมี
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๔๖๐/๒๙๙๙
เด็กหญิงอุษยาภรณ์ หอมแดง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายนัทธพงศ์ แพรอ่อน

๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังหินแรง กุดประดู่  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายภาณุ นวลจันทร์

๘/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังหินแรง กุดประดู่  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงวารีธิดา สพานทอง

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหินแรง กุดประดู่  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงสุจินดา มนัสศิลา ๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังหินแรง กุดประดู่  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงกมลรัตน์ โพธิสอน

์

๓/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนวัดวังหินแรง กุดประดู่  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายธีรพงษ์ ปานทะยักษ์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายนวภัทร ทำเลดี

๓/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายวิทวัส สายแสง

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายสุรเดช ปนแก้ว

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายธนพัฒน์ รามโพธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายณัฐนนท์ ปานดำ

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายณัฐนัย บุญเจริญ ๔/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กชายคดิสร ศรีษะเดษ

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายธีธัช แซ่เอีย

่

๙/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายพิชญะ เชือทอง

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายปริญ ปลังอุดม

่

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายพีรพัฒน์ พุ่มพฤษ์ ๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายณัฐพงษ์ ครุฑวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายธนภัทร โตเขียว

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายพัฒนาพงษ์ จาสา

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กหญิงจิดาภา ศิริรัตน์

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงปย์วรา ธำรงรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงรุจิษยา โพลา

๓/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงอาภัสรา สนธิ

๒/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงภัทรวดี โพแตง

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงชนัญธิดา ลูนนู

๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กชายวันปยะ เพ็ชรสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายสรธรรณ์ ลำสัน

๗/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายอนุศร สุพะวงค์

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เพิมพูน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กหญิงนวพร เอียมสุวรรณ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กหญิงอรทัย ชืนบุญ

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กหญิงวรรณพร ฉิมพาลี

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กหญิงฐานิตา แสงพิกุล

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงกวินทรา เปยวิเศษ

๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงวิลาวัณย์ พรมอินทร์

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๓๖ เด็กหญิงประไพรพัชร
สวนดอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงประไพรพร สวนดอน

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงสุนิษา ใบเอียม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงจิระภัทร พุ่มสุวรรณ์

๕/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กชายสุเมธ นันทา

๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายปรีชา สีแสง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายธรรมรัตน์ พิรา

๖/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายธนวัฒน์ ดินไทย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายกฤติธี เย็นทะทา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายอดิศร ดวงธรรม

๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กชายอภิรักษ์ จิตรชนะ

๓/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ โคเมือง

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กหญิงนันทิกานต์ สิงห์ดี

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กหญิงโชติกาญ คำสุข

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กหญิงวิลาวัณย์ บัวสี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กหญิงธัญญาพร หาญณรงค์

๒/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญศรี

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงสุธิษา กลัดงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ บุญพริง

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงจิตดาภา จันทร์เกตุ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงจิตตินันท์ จันทร์เกตุ

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิว)

้

วังงิว

้

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กชายพงศ์พีระ ล่องทอง ๔/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านวังบงค์ วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กหญิงธิญาดา มาชืน

่

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังบงค์ วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงขนิษฐา ศรีสังข์

๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านวังบงค์ วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงอณิศา เนตรขำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังบงค์ วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงสุภาพร สุริยันต์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังบงค์ วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงศีรประภา จันทร์หอม

๒๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังบงค์ วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายบดินทร นนท์เข็มพรหม

๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายณัฐพล กลินรอง

่

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กชายวิทวัส ทองดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กชายธีระพงษ์ นิลเนียม

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงพุทธารัตน์ เพ็งเจริญ

๓/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงปพิชญา ภิรมย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กหญิงณิชาพัชน์ แกมเงิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงยุพาวดี นวดนาง

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงธมลวรรณ เคลือบนอก

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงสุปรียา เสือเหลือง

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กหญิงปาระวี หาแก้ว

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงปุณญิศา หาแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กหญิงธนัญญา อุ่นเพ็ญ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กหญิงลดาวีย์ ยังดี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงการต์สินี เพ็งพรม

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสนวน วังบงก์  

พจ ๓๔๖๐/๓๐๗๘
นายศราวุธ นากสวาท

๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๗๙
นางสาวปยะมาศ บุญอุ้ม

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายสุริยจามร แสงบุญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายพิริยากร อินพร

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายธวัทชัย มุ่งนวล

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายศิริชัย เหรียญทอง

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายกฤษกรณ์ นภดล

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายจิรภัทร แต้มเปรม

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายวีรพล วังอ่อน

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงสุภัทรา จันทร์จวง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กชายนนท์นที พุ่มขจร

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กชายภูวนาท ดุขุนทศ

๑๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'

สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กหญิงมริวรรณ ขันการไร่

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'

สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กหญิงธันยพร ดุขุนทศ

๒๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'

สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กชายวีรชัย อยู่เจริญ

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายอนุสรณ์ บุญมายะพันธุ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายวีรพัฒน์ จันแดง

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายธนิสร เมฆสนัน

่

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กหญิงพีชญา อุดมสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กหญิงวัชรา ยงยุทธวิชัย

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงกนกภรณ์ คำฝอย

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองสองห้อง

สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงจินต์จุฑา พลอาสา

๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงปลิตา เพ็งสุขกุล

๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายอดิศร ธนจารุวิทยากร

๑๐/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายธนวัต ทวยมาศ

๑๐/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายคมสัน นุชงิว

้

๑๓/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายหรรษกร เพชรอ่วม

๑๔/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายนนทกร เกิดอยู่

๒๙/๐๕/๒๕๕๓

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๔๖๐/๓๑๐๖
นายวสันต์ สงคราม

๒๓/๐๘/๒๕๒๑

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๐๗
นายหรรษธร มิสกรถา

๑๔/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๐๘
นายจารุกิตติ

์

อ่อนศรี
๕/๑๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๐๙
นางสาวเกศสุดา มะคะวิน

๑/๑๐/๒๕๓๕
กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๑๐
นางสาวณัฐนิช อิมจันทร์

่

๘/๐๑/๒๕๔๑
กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๑๑

นางสาวปาลิตา ยอดภักดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๑๒
นางสาวปทมาวรรณ เขียวหลง

๔/๐๖/๒๕๔๔
กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๑๓

นางสาวศุภกานต์ ทิมทอง
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๑๔

นางสาวนริศรา ขำเกิด
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๑๕

นางสาวชยุดา กรรตุพันธาพร
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

กศน.อำเภอดงเจริญ สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กชายภัทรวรรธ ปนรอด ๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กชายฉลองราชย์ มีดี
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายธีรพงษ์ เขียนทิม
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายธนากร ประเสริฐสิทธ์
๒๕/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ประเทศ
๑/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กหญิงจิราพัชร เลือดทหาร
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กหญิงธนัชชา โสฬส
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กหญิงสุรีย์นิภา ใบเอียม

่

๑/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กหญิงวรินยุภา อินทร์ชา
๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงณัฐธิดา มีดี

๑๖/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายพีรยุทธ ขันมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กชายเดชาวัต ชืนบุญ

่

๒๔/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กชายณัฐวัตร พูลแก้ว ๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายกรกฤต จันทร์ดาห์
๑๘/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายวีรภัทร ศรีอุบล

๒๖/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายรัชโยธิน ไชยปน ๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายวรเมธ เณรเถาว์
๒๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายอุดมโรจน์ มีเครือรอด
๒๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายทักษ์ดนัย นนทรีย์
๒๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๓๕

เด็กชายปณณวัตน์ โพธิชะนะ

์

๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กชายณัฐดนัย ศรีดาคำ
๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายสุพศิน ทุมทา
๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กชายพลพิพัฒน์ ทิพย์เนตร
๑๕/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงเตือนสิตา ค่าโค
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงณุศา นาคุณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงพิชชาพร ภิรมย์นาค ๖/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงเนาวรัตน์ อ่องเภา ๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๔๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ กริมใจ

่

๕/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงพรนิภา เจริญยนต์วัฒนา
๑๗/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงพรณิชา กลัดกุ่ม
๒๗/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กชายจิตติพัฒน์ คำพาอินทร์ ๙/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ พัดม่วง
๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงณัฐิดา โพธิจันทร์

์

๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงภัสสร ทิพย์วรรณ ๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงสิริเกษ มวยทองดี

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงแสงระวี พึงมิง

่ ่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงพุธิตา พงษาพัง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กชายชินวัตร จันศร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กชายณัฐวัตน์ ทรายทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

คณาจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายนัทธพงศ์ จิตตะชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กชายวชิรวิทย์ ประภาชยานนท์
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงกัญญาพร บุญมี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ โพธิวัฒน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงจิดาภา คำน้อย

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงชลีรดา ช้างทอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงณภัสรา สว่างภพ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กหญิงธิรดา จันคนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กหญิงนภาพร แซวใจดี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กหญิงนฤภร คงแรต
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๖๖

เด็กหญิงนาราภัทร สีปาน
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงพณิตา ศรีชู
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงภัทรวดี ช้างทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กหญิงศิลามณี จันทร์หอม
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กหญิงสโรชา ช้างทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงสุธาสินี ผึงรอด

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงสุนิษา เรืองนุ้ย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงสุพัตรา รุ่งแจ้ง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงอริษา ดีบาล
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงอริสา ศรีชู
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ภักดีโต
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กชายไตรภพ นวนคำสิงห์
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายธนวัฒน์ ภูมิดี
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กชายธีระยุทธ สระทองยอด
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กชายบัณญวัต หลวงราช

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กชายพีรพัฒน์ เกิดแพร
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ คงคร้าม
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายอธิวัฒน์ นาคแดง
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายทวีวัฒน์ เทศสลุด
๒๙/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กหญิงกรกช ธรรมชาติ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กหญิงชลธิชา ตามสัง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๘๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ อยู่กรัด

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงสุภาพร ม่วงเพชร
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๘๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร หนูผึง

้

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กชายศิวกร วงศ์สภา

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงจันทรรัตน์ พุทธประยูร
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กชายเกรียงศักดิ

์

พานิชสรรค์
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กชายวัทธิกร สละ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กชายชาญวิทย์ แก้วพูลสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๙๕

นางสาวกุลธิดา แจ่มดี
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๙๖

นางสาวดาวฝน คำตา

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๙๗

นายศักดา ศรีทิม
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๙๘

นายวรรณวุฒิ เทพมาศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายประกาศิต อึงศรีวงษ์

้

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กชายวสุพล แจ่มดี

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงจิรนันท์ บัวยิม

้

๐๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กชายวีรภัทร คงเจริญ

๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงภิรัญญา มิงมิตร

่

๑๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงจันทรา ยอดบุษดี

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กชายเพชรรัตน์ บุญเอียม

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายชนาวัฒน์ ธีรวัฒน์

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงสุชัจจา แย้มมี

๐๗/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงกนกรดา มีแหนบ

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๐๙
เด็กชายธีรภัทร แช่มช้อย

๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายคณาธิป จิตบุญมา

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๑๑

เด็กชายวิภูศิต โกสิงห์
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๑๒

เด็กชายจุติ สุ่มรอด
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๑๓

เด็กชายชัยณรงค์ ทักคุ้ม
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๑๔

เด็กชายภัทรษกรณ์ คำเขียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๑๕

เด็กชายปภาวริทร์ โตเร็ว
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๑๖
เด็กชายเจตน์สฤษดิ

์

คำบุญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๑๗

เด็กชายถิรายุ ไกรประสิทธิ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายธนากร ภูมิดี
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๑๙

เด็กชายธีรภัทร์ นาคคล้าย
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๒๐
เด็กชายกิตติภูมิ ฟกเงิน

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๒๑

เด็กชายธันวา อินทร์กลาง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายพรเทพ หินขาว
๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๒๓

เด็กชายพงศกร ทับใหญ่
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๒๔

เด็กชายวีรศักดิ

์

ตีกา
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๒๕

เด็กชายศุภณัฎฐ แรงขิง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงพัณณิตา คำสุวรรณ
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๒๗

เด็กหญิงรัชนีชนม์ จันทร
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ แสงทวี
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปนทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กหญิงลักษณารีย์ เสียวกระแส

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ ฤกษ์เจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ยอดบุษดี
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กชายขวัญชัย สุดสวาท

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กชายอนาวิล อ่างแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กชายนพรัตน์ เนียมจันทร์

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๓๖

เด็กชายธนพงศ์ ฟกทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กชายอินทิวร ปานยังยืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายณัฐชนน ขวัญคง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุศรี
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กชายศุภกานต์ คงคร้าม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๔๑

เด็กชายเขษมศักดิ

์

คำนวณถ้อย
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายนนทพัทธ์ คชสีห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ นามประเสริฐพร
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๔๔

เด็กหญิงมนทกานติ สีนอก
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๓ / ๑๔๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๒๔๕

เด็กหญิงนรินรักษ์ เกตุศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา บุญมี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๔๗

เด็กหญิงศิตา นิสัยกล้า
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงกมลชนก สกุลรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงรดา พวงทอง
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๕๐
เด็กหญิงอุไรวรรณ ร่มเย็น

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ หมอกมืด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ เผือกพงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๕๓

เด็กหญิงธีมาพร มันตะสูตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๕๔

เด็กหญิงนฤมล จันทร์บ้านม้า
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๕๕

เด็กหญิงรวิสรา สาอุตม์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๕๖
เด็กหญิงชินภากรณ์ จันศร

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๕๗

เด็กหญิงจิดาภา แจ่มดี
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๕๘

เด็กหญิงนารีรัตน์ ชูอิฐ
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๕๙

เด็กหญิงธนภรณ์ น้อยกอ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๖๐
เด็กชายนฤดล คล้ายศร

๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๖๑

เด็กชายปยพัทธ์ ตัวมูล
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๖๒

เด็กชายภานุพงศ์ จันสอน
๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๖๓

เด็กชายวุฒิภัทร อำทุ่ง
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๖๔

เด็กหญิงรสสุคนธ์ เกตุมุติ
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สร้อยแก้ว
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๖๖

เด็กหญิงศุธิตา ชาติบุตร
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๖๗

เด็กหญิงสุภาวดี ผาสุขก
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๖๘

เด็กชายณัฐนนท์ คล้ายศร
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๖๙

เด็กชายนรากูล อินผึง

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงฐิติกานต์ แตงนุ้ย

๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๗๑

เด็กชายธีรพงศ์ โกสิงห์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๗๒

เด็กชายชัยรัตน์ บัวหร่าย

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๗๓

เด็กชายอนุพงศ์ คำจริง
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๗๔

เด็กหญิงธัญชนก ช้างทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๗๕

เด็กหญิงกันยากร เกรงพา
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ศรีศรัทธาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๗๖

นางสาวศิริภรณ์ บุญรอด
๒๘/๑๐/๒๕๓๗

กศน.อำเภอสามง่าม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๗๗

นายชรินทร งามลำยวง

๑๘/๑๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอสามง่าม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๗๘

นางสาวประวีณา สระทองให้
๐๑/๑๒/๒๕๓๗

กศน.อำเภอสามง่าม กำแพงดิน  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๗๙

นางสาวเกวลี คนหลัก
๒๕/๐๓/๒๕๓๔

กศน.อำเภอสามง่าม กำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๔ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๒๘๐
นางสาวนิภาภรณ์ คำเครือ

๐๑/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสามง่าม คลองเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๘๑

นางสาวกัญญารัตน์ กันนะสา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสามง่าม คลองเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๘๒

นายวิเชียร ศรีวันแก้ว
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสามง่าม คลองเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๘๓

นายอรรถพล เอ็มใจ
๐๓/๑๒/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสามง่าม คลองเจริญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๘๔

นางสาวสุพรรณ สาระวงศ์
๑๒/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสามง่าม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๘๕

นางสะใบ ศรีคง
๒๖/๐๓/๒๕๒๕

กศน.อำเภอสามง่าม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๘๖

นางภณิดา บุญยัง

๑๕/๑๑/๒๕๑๑

กศน.อำเภอสามง่าม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๘๗

นายนพรัตน์ ศรีเพ็ชร
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสามง่าม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายณัฐกิตติ หิรัญคำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กชายณัฐพล แพรงาม
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงบุญรัตน์ คงประดิษฐ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กหญิงนัชชา ศิริแตง

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายปฏิพัทธ์ ปานทอง
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กชายณัฐพงธ์ หล่อเนาวรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายอนุชิต เทศแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กหญิงกชกร แซ่ภู่
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กหญิงเพชรมณี จาดมี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงชาริสา สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายนครินทร์ คุ้มรักษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายเดชทนง ไทยแปน
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายนันทภพ บุญญฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายธนากร ยิมกลำ

้

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายไพรวัลย์ พัฒนกิจพูนผล

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายนิติพรธ์ สิงห์วี

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายธนากร ทองใบ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กชายธณาวุฒิ โฉมงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ทองบ่อ

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๐๗
นางวาสนา เขียวพุ่มพวง

๑๔/๐๒/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กชายศิลปไชย อยู่ศิลปไชย

๑๔/๑๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายภัทรพงศ์พัน ปนะพัง

๑๕/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กหญิงมณีริน พุทธรักษา

๓๐/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงณัฎฐธิดา เทียนทอง
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กหญิงบุพกา ทองมี
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แสนพลเรือน
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๑๔
เด็กหญิงเบญจวรรณ เจริญหุ่น

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ บ้านใหม่คงคาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๕ / ๑๔๑
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พจ ๓๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กชายเอกวัฒน์ พงษ์ทองเมือง
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงขวัญมนัส ชุ่มเย็น
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กหญิงกณาภร มานะเสน
๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงทิพานัน กรีอินทอง
๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงสุจิรา แจ้งเอียม

่

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กหญิงอภิชญา ยิมละมัย

้

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กหญิงกนกวรรณ ธูปหอม
๒๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงเขมจิรา ศรศิริ
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงรัตนากร งามสะอาด
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กชายภูพเนตร เอียมประพันธ์

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กชายธรรมรัตน์ เรืองสาย
๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายวรายุทธ วิลัยเกตุ

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กหญิงรัตนา สุขเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เชียงแขก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กหญิงอุมากร เพชรวิจิตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กหญิงณัฐชา จันทร์เหมือน

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กหญิงสุพรรณษา บุญผ่อง
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กหญิงวรรณิษา แสงหิรัญ
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงณัฐธินี หลวงปราบ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงภาวินี แจ่มใสดี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กชายณัฐภูมิ เจริญสุข
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๓๖

เด็กชายนพดล เขียวอินทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงสุนันทา ทับแสง
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ชุ่มเย็น

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงศิลาภร กาใจใส
๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงภาวินี ธูปหอม

๒/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กหญิงฐานิตา มีดี
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กชายพลวัฒน์ ชุ่มเย็น

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายณัฐพงษ์ อภิพุทธิกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงจีรวรรณ ไทยพร้อม
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กหญิงสายฝน ทองจร
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วอุดม

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงปณิดา ม่วงปราง
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงนิชานันท์ สุขสวาท
๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๔๙

เด็กหญิงภรภัทร พุ่มดารา
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๖ / ๑๔๑

้
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พจ ๓๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงชนิตรา จันทร์มล

๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงรุ่งนภา โพธิอยู่

์

๓๐/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงพัชรา ศรีสวัสดิ

์

๓/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงเพียงขวัญ ชุ่มเย็น
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๕๔

นายขรรณ์ชัย เวชพร
๒๐/๐๗/๒๕๑๔

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กชายเมธา สุขเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กชายพงศกร ทรงล้าน

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายศุภากร ขันสิงหา
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กชายณัฐพล แพทอง
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายวีระพัฒน์ ขันสิงหา
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คุ่ยดี

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายสุรเกียรติ สนใจ
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายสัญชาติ ประภา

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายกฤษฎา ปดตาลี
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กชายจีรศักดิ

์

สีแพร่
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๖๕
เด็กชายปญญากรณ์ ผิวอ่อนดี

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายฐิติพงษ์ จันทร์โพธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กชายเอกรัตน์ คงเอียด
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กชายกิตติพล มาตะพาบ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กชายอรรถพล คงเจริญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กชายจิรพํฒนื สาโรจน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กชายเทพพิทักษ์ พันตัน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กชายธีรภาพ วงค์ตาพรม
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายสรอรรถ เกตุไสย
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายพีรภัทร ลงนำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กชายธนาธร รูปธนากุ,ล
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กชายอภิวัฒน์ พิลึก
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กชายจตุพร กองบาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เทียงอยู่

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายภูตะวัน แก้วการจนะ
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายปริมปรัชญ์ พิลึก

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายรัตนมงคล มังคุต
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กชายนัทธพงศ์ จันทรประเสริฐ
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กชายธีรภัทร ประภา
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กชายวิญู พิลึก
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๗ / ๑๔๑
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พจ ๓๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายธนกร ปานจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายธนาวุฒิ แก้พีณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายทวีชัย เกสร
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กชายทินภัทร จันดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๘๙

เด็กชายพุฒิเมธ บุญยศ
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายไชยวัฒน์ สุริยวงค์

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กชายเอกวิน คำชนะชัย
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กหญิงสุภัสสร พุทธา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงสุภัชชา พุทธา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงศรัญญา สุกกะตะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กหญิงวสุรัตน์ อรรถพรต
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงกนกพร ศรีปางตาล
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงแนน ฆ้องบ้านโข้ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กหญิงทิฆัมพร มุงคุณ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กหญิงวนิดา จินตนา
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงญดาพร ตุเกตุ

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงพรประภา เกตุไสย

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงปภาศิริ คังคา

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงชลาลัย ศรีทอง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงกรรณิการ์ โอรมย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญมีรอด

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงวริษรา โพธิศรีสร้อย

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงอริศรา แซ่จันทร์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงชลธิชา เล็กชม

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๐๙
นางสาวปริยานุช วงศ์กิตติวิมล

๐๒/๐๖/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองโสน ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๑๐
นางสาวพิราภรณ์ ราชวัตร

๐๒/๐๘/๒๕๓๑

กศน.อำเภอสามง่าม วังกระทึง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๑๑

นางสาวรุ่งทิพย์ ถาวรกุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอสามง่าม วังกระทึง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๑๒

นางสาวประมา สรออสิริ
๐๗/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสามง่าม วังกระทึง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๑๓

นางสาวนันทวัน สาลี
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสามง่าม วังกระทึง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๑๔

นางสาววนิดา อ้นนำ
๑๓/๐๖/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสามง่าม วังกระทึง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๑๕

นางสาวณรกุนต์ มารุ่งเรือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอสามง่าม วังกระทึง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๑๖

นายกิตติพงษ์ ศิริพฤกษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๒

กศน.อำเภอสามง่าม วังกระทึง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๑๗

นายกฤษฎา สิงห์ลอ
๑๙/๐๘/๒๕๓๒

กศน.อำเภอสามง่าม วังกระทึง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๑๘

นางบุญธรรม อ่องแดง
๒๖/๐๔/๒๕๐๗

กศน.อำเภอสามง่าม วังกระทึง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๑๙

เด็กชายนวพล ทองพงษ์เนียม
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๘ / ๑๔๑

้
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พจ ๓๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายรุ่งทิวา คุ้มขัง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายธนัช วงค์วาส
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๒๒

เด็กหญิงกิติพงษ์ โมกมัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงพลกฤต วิมล
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุวิบูรณ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงศุภณัฐ ศรีเครือแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๒๖

เด็กหญิงสุวภา สุขเรือง
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงนรมน แซ่โล้
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กชายกนกพร คำไพร
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กชายดวงกมล ชุ่มเย็น
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กชายวิมลสิริ มาตราช

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กหญิงณัฐธิชา พรหมโลกา
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กหญิงจารวี สังข์โชติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กชายวิศรุต ลือดารา
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๓๔

เด็กชายธันวา จองจิตบริสุทธิ

์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ใจเร็ว
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงวิลาสิณี ภักดีโต
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงพิมลรัตน์ แตงอ่อน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๓๘

เด็กหญิงพรสวรรค์ เหล่ารัตนจินดา
๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงสุธาสิณี นินละออ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กชายรุ่งอรุณ เงางาม

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กชายอภิรักษ์ แคะลิม

้

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๔๒

เด็กชายคณะธรณ์ เขียวเขิน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ไพรมณี
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กชายรวีโรจน์ ไชยอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กหญิงจรัสพร แช่มช้อย
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๔๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ปนเจียง

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงมนัสนันท์ เกียวเกิด

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กหญิงพบสิริ นรสิงห์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กหญิงศิริพร โคตุทา
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงสุวนันท์ แสงสุวรรณ์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายพงศกร อินทร์กัน
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กชายพงค์ภัค สิงห์ลอ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๕๓

นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีสง่า
๒๑/๐๗/๒๕๓๙

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๕๔

นางวัชรี บุญเขียวบุตร
๐๔/๐๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙๙ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๔๕๕

นายสิทธิเดช โตเมศร์
๓๐/๐๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๕๖

นางสาวสุกัญญา ชัยยอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๕๗

นางสาวละอองดาว เข็มเปา
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๕๘

นายกัณฒ์ฎพล กาจารี
๒๖/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๕๙

นางสาวลันทม

่

แก้วทอง
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กชายสิรดนัย ทาอ่อน

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๖๑

เด็กชายยศกร คงเจริญ
๒๒/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กชายรัชตกร ศรีท้วม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กชายวรพจน์ เพ็งโหมด ๓/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กชายเรืองศักดิ

์

บุญนะ
๑๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๖๕

เด็กชายณัฐพล เปยมสุขไส
๑๔/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กชายธนศักดิ

์

พันธ์พฤกษา
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กชายภัควัฒน์ เปยหลิม
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กชายศิวกร ชูกุศล ๗/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๖๙

เด็กชายสิทธิโชค สบายจิตร
๑๐/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กชายเอกพล คำสอน

๒๒/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กชายสิทธิพร อู่สัมฤทธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กชายพัชรพล เจริญเขต ๔/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๗๓

เด็กชายสิทธิโชค คงเพชรดี
๑๒/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๗๔

เด็กหญิงนภัทร ชมเชย
๑๒/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงณัฐการุณ ดวงพระทัย
๑๖/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงกชพร โพธิอยู่
๑๖/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กหญิงภาพิมล อำโนนไพร
๒๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงจิราภา กุหลาบเทียม
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กหญิงจิรนันท์ กุหลาบเทียม
๒๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๘๐
เด็กหญิงศิรประภา ศรีมณี

๑๔/๗/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ จิตรสมนึก ๗/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงสิริพร สุขสวัสดิ

์

๘/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กหญิงศศิวรรณ ใจกว้าง
๑๓/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กหญิงฐิตินันท์ อาศัยร่ม ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กหญิงรุจิรา ชาคม
๑๕/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงจิตรพัตรา ใจกว้าง ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงนริศรา ชาญสูงเนิน
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กชายพงศกร สิงห์วี
๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๘๙

เด็กชายสิรภัทร อัชชากรณ์ ๖/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๐ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายธนวัฒน์ ฤกษนันท์

๓๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กชายจารณัฐ ใจบุญ
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๙๒

เด็กหญิงลักษิกา นงคราญ
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กหญิงชยานันท์ สุดท่าแห

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กหญิงโสรญา ชาญสูงเนิน
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายทีรายุ ศรีบุญเพ็ง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๙๖

เด็กชายธนากร บัวแสงใย
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กชายวิทยา แก้วน้อย
๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายปรัชญา บึงไกร
๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กชายณัฐภูมิ แสงตะวัน ๔/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงกัลยาณี ทิพย์มณี

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงหทัยรัตน์ เสกสิงห์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กหญิงสุนันทา ดารงค์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กหญิงพัชราภา ศรีตะลา ๗/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กหญิงสุพรรณษา อิมเท้ง

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงวรรณวลี สังดี

๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงศิรภัสสร จักรแก้ว

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงอโรชา ชำนาญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๐๘
เด็กหญิงเยาวรัตน์ ประสพธรรม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๐๙
เด็กหญิงทิพญาภรณ์ ตาซือตรง

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๑๐
เด็กชายสุรเดช สุดวิลัย

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๑๑

เด็กชายเจษฎา จันทา
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๑๒

เด็กชายเหมันต์ ขาวฉลาด
๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๑๓

เด็กชายทวีวิทย์ จันทร์งา
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๑๔

เด็กหญิงณิชยา นมขุนทด
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๑๕

เด็กชายชนะชัย ลิปางกูร
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๑๖

เด็กชายอนุภัทร ไกรแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๑๗

เด็กชายธนดล ห้วยหงส์ทอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๑๘

เด็กชายชินวัฒน์ บุญประเสริฐ
๐๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๑๙

เด็กชายรพีรณัฐ พิพัฒนอุดม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๒๐
เด็กชายพรเทพ บุญดีรัตน์

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๒๑

เด็กชายปรเมศวร์ พรกลิน

่

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๒๒

เด็กชายณภัทร เผือกกลำ
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๒๓

เด็กชายศุภโชค พิมศรี
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๒๔

เด็กหญิงมลนภา คำมี
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๕๒๕

เด็กหญิงญาณิศา ปล้องยาง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๒๖

เด็กหญิงปณิดา สินประสิทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๒๗

เด็กหญิงธนัญญา เลิศวิลัย
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๒๘

เด็กหญิงอภิสรา เจนเขตการ
๐๗/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๒๙

เด็กหญิงนิรมล บุญญรักษ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๓๐
เด็กหญิงนันทพร ศรีสุวรรณ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๓๑

เด็กชายเมธัส มีโค่ม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๓๒

เด็กหญิงภัทรวดี มีโค่ม
๑๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๓๓

เด็กชายเจษฎากร มีทองคำ
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๓๔

เด็กชายสุไลมันต์ พงษ์สุกรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๓๕

เด็กชายธนวัต วัดโสน
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๓๖

เด็กชายรพี ลาวเพ็ชร
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๓๗

เด็กชายกิตติพันธ์ ภักดีสกุลชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๓๘

เด็กชายศุภกร นำดอกไม้
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๓๙

เด็กชายรัชชานนท์ คำสา
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๔๐
เด็กชายอัครพนธ์ บุญเทียน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๔๑

เด็กชายนนทวัฒน์ ขุนเกลียง

้

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๔๒

เด็กชายฉัตรมงคล พรานสมบัติ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๔๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เยือกเย็น
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๔๔

เด็กหญิงปรวรรณ ขันแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๔๕

เด็กหญิงจีราวรรณ ลิปางกูร
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๔๖

เด็กหญิงสุภาภร พรกลิน

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๔๗

เด็กหญิงพิจิตรา มาลี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๔๘

เด็กหญิงปยฉัตร ทองสา
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๔๙

เด็กหญิงสุทธิดา แสงจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๕๐
เด็กหญิงภัทรวดี เกิดทวี

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๕๑

เด็กหญิงนุชรี มาเนตร
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๕๒

เด็กหญิงชนนิภา พงษ์เกล้า
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๕๓

เด็กหญิงวราภรณ์ เพียงจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กหญิงภาพิมล เลิศสถิตย์
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๕๕

เด็กชายอุกฤษฎ์ จำปาทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายพิพัฒพล อภัยแสน
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กชายกิตตินันท์ นวดนาง
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กชายศุภโชค มีพร้อม
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๕๙

เด็กชายปรัศวัฒน์ พงสาวัฒนา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๒ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงเมย์ลินดา สีสุก

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กหญิงกฤติกานต์ มีจิตอันสง่า ๕/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กหญิงพรสินี ขำจุ่น
๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๖๓
เด็กชายนนทวรรธน์ ชุ่มแย้ม

๒๕/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กชายสุรารักษ์ เลิศสุวรรณชัย
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ดิษยเฉลิมวงศ์ ๕/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กชายชนกันต์ มะสิทธิ

์

๕/๑/๒๕๕๑ โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กชายนัธภูมิ กาวิล
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงกิตติยา ดาวเรือง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา สระศรีแสง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงอาจารีญา พงษ์เจริญ

๒๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กหญิงอารยา จันทโสม
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๗๒

เด็กหญิงวริศรา สีดาคูณ
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กชายพงษ์สุระ พรเพิม

่

๑๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๗๔

เด็กหญิงสุภัสสรา คงเจริญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนตะพานหิน จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงอชิรญา คงเจริญ
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนรบุตรศึกษา จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กหญิงธานิตา โตจัน

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายณัฐพงธ์ โทนสี
๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ล้วนพร
๑๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กหญิงณิชาภา โต๊ะนาค
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กชายมานพ เคนผา ๓/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กชายปุณยวิทย์ ปาระกุล
๑๑/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กชายธนวุฒิ โกษาฝน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงณิชาภรณ์ เลือดทหาร

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กชายเกีรติศักดิ

์

โพธิศรี

์

๒๗/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กหญิงรัชนีกร บุตรมูล ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงนฤมล สุริยมาศ
๑๙/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ชินศรี
๑๐/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๘๘
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สิทธิ

๒๔/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กหญิงกุลนันท์ พลเรือง ๘/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองนำเต้า จันทรังสี  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๙๐
แม่ชีณัฏฐนรีย์ รืนรวย

่

๑๘/๐๔/๒๕๒๒

วัดทับคล้อ ทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๙๑
นางสาวมุกดาวรรณ รัตนะ

๒๘/๑๑/๒๔๘๖

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๙๒

นายปรเมษฐ์ เขียวสวาท
๑๙/๐๔/๒๔๘๖

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๙๓

นายกรกต มงคลวัจน์
๒๒/๐๖/๒๔๘๔

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๙๔

นายจิรายุ กองราพงษ์
๑๓/๐๖/๒๔๘๗

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๓ / ๑๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๕๙๕

นายธวัชชัย กัดทิม
๐๘/๑๐/๒๔๘๔

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๙๖

นางสาวนฤมล ชุนชำนิ
๒๗/๐๑/๒๔๘๘

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๙๗

นายณัฐพงศ์ กรุ่นทอง
๑๐/๑๐/๒๔๘๖

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๙๘

นายกฤษณะ มีสา
๑๓/๐๗/๒๔๘๖

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๕๙๙

นางสาวนพรัตน์ ศรีนรคุตร
๒๙/๐๔/๒๔๘๘

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๐๐
นายไวภพ โสภณ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กหญิงนริศรา หาดธรรม

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงฐานิตา สุขพันธ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กชายเอือกูร

้

สิริเสรีภาพ
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กชายจักรกฤษ กรกัน

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงลดา หมอกฤทธิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงวรวรรณ ช่วยรักษ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงพจณิชา คุณะชาติ

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงดลยา จันทวิโรจน์

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงเพทาย วินวิชัย

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงฐิติมา อินเต

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงอรวรรณ เขียวสมุทร
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๑๒

เด็กหญิงอนัญญา ประเสริฐสัง
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กหญิงชิดชนก หนูเทศ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นุ่มประทุม

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กหญิงเทวี ดำดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กหญิงเครือวัลย์ รอดนารี
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กชายเศรษฐา วรจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กหญิงสุจิรา ยศปญญา
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๑๙

เด็กหญิงรัชนิดา วินทะไชย
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงอาทิตญา อ่อนดี

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงจิรภัทร ทวี
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงวิไลรัตน์ สินแก้ว
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กชายทัศน์พล ศรีอมรวัฒน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กหญิงรัฐทิตา จิตรบุญ
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงกานติมา ตันบัว

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี แปงไสสงค์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายสรศักดิ

์

บุญเลิศ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กชายพีรพล สุริยะ
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงนิชารีย์ ทันทโชติ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๔ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๖๓๐
เด็กชายสุรศักดิ

์

ภูริวิตร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๓๑
เด็กชายอารียาภรณ์ ชัยชนะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๓๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ มัธราช
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๓๓

เด็กหญิงเอมวิกา เข้าทอง
๒๙/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๓๔

เด็กหญิงอารีวรรณ โม้พิมพ์
๒๑/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๓๕

นายอุกฤษฏ์ มนูญธรรม
๒๙/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๓๖

นายธนากร อุปชฌาย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๓๗

นายณัฐวุฒิ เอนกพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๓๘

เด็กหญิงเพ็ญนภา โพธิศรี

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๓๙

เด็กหญิงกันติชา ศรีทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๔๐
เด็กหญิงอภิญญา โพแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๔๑

เด็กหญิงปริยา นันทา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๔๒

เด็กหญิงศศิธร อุ้มวารี

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๔๓

นางสาวสิริกัญญา ห้างวงษ์
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๔๔

เด็กหญิงจิตตาพร มุ้ยนาม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๔๕

นายสุวิน บุตรวงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๔๖

นายพงศ์ธร มากโพร้ง
๒๕/๐๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๔๗

นางขวัญใจ โสภากาศ
๐๓/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๔๘

นายจักรี เบญจรัตนฉัตร
๐๔/๐๘/๒๕๒๙

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๔๙

นางสาวสุกานดา แย้มเยือน

้

๐๘/๐๖/๒๕๒๗

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๕๐
นางสาวเอมอร เสือปรงค์

๑๙/๐๓/๒๕๒๖

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๕๑

นายอนุสรณ์ สุขสบาย
๑๐/๐๓/๒๕๒๘

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๕๒

นายทรงวุฒิ คุฒแก้ว
๒๘/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๕๓

นางพัชรินทร์ คะใจ
๑๑/๐๘/๒๕๑๕

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๕๔

นางสาวไคริกา ปาระมี
๓๐/๗/๒๕๒๗

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๕๕

เด็กหญิงมลฤดี มะโนน้อม
๑๔/๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๕๖

เด็กหญิงบัญจรัตน์ ศรีนิม
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๕๗

นางสาวพรนิภา บัวสถิตย์
๑๐/๐๕/๒๕๒๗

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๕๘

เด็กชายพัฒนไชย มณีคำ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๕๙

เด็กหญิงสมศิริ ปานชืน

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๖๐
นางสาวศันศนีย์ สีพุธ

๒๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๖๑

นางสาวญาริดา ตันหยงทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๖๒

นางสาวสุจินดา ศิริพันธ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๖๓

นางสาวยศวดี ก้านสน

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๖๔

นางสาวจารุวรรณ แจ้งภักดี

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๖๖๕

นางสาวปนัดดา โตเจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๖๖

นายธนกร จันทร์หอม
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๖๗

นายธนภัทร ภูท้วม
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๖๘

นางสาวจินดาภา ดิโลกะวิชัย
๑๔/๐๑/๒๕๓๗

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๖๙

นางสาวกรรณิการ์ ประชาคอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๗๐
นางสาวอริสา เรืองโรจน์วิริยา

๒๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๗๑

นางสาวรุ่งอรุณ รูปคุ้ม
๑๒/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๗๒

นางสาวญาณิศา แก้วทิพย์

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๗๓

นายกฤษณะ เชวงวทัญู
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๗๔

นายพีระภัทร์ ศิลาพต
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๗๕

นายวรพงศ์ เกษมทรง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๗๖

นายอุดมศักดิ

์

เปรมกมล

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๗๗

นายนัฐพงศ์ กลินหอม

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๗๘

นางสาวเบญญาภา พูลกระจ่าง
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๗๙

นายปรัชญา ใยน้อย
๒๔/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๘๐
นายพรพจน์ คำก้อน

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๘๑

นายวรพล ศรีวงษ์
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๘๒

นายวายุ แสงเรือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๘๓

นางสาวสุดารัตน์ สู่บุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๘๔

เด็กหญิงหยาดทิพย์ เปพินิจ
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๘๕

เด็กหญิงปนัดดา ถอดศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๘๖

เด็กหญิงสายธาร นาคแทน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๘๗

เด็กหญิงรุจิษยา ศรีนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๘๘

เด็กหญิงธิยาภรณ์ ภูท้วม
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๘๙

เด็กชายวีรกร กรตุ้ม
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๙๐
เด็กชายวิชญ์ภาส โพธิรืน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๙๑

เด็กหญิงรัชนี โพโยธี

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๙๒

เด็กหญิงสุภาพร ใจเอียม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๙๓

เด็กหญิงกาญจนา ภูคา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๙๔

เด็กหญิงวรวิภา พวงอินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๙๕

เด็กชายธนชิต ผาริการ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๙๖

เด็กชายนพชัย ชาญจิตต์
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๙๗

เด็กชายอภิชา โพธิรืน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๙๘

เด็กชายกรวิชญ์ สุคำมี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๖๙๙

เด็กหญิงอัมพิกา เหล่ารอด
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๗๐๐
เด็กหญิงพัชรากร ภูคา

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๐๑
เด็กชายอินทนนท์ พรหมมาศ

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๐๒
เด็กชายภีรภัทร์ สุวรรณพันธุ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๐๓
เด็กชายจิรภัทร ศรีทา

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๐๔
เด็กชายเดชา เดชคุ้มญาติ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๐๕
เด็กชายประพจน์ พรมชาติ

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๐๖
เด็กหญิงชนาพร อ่อนศรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๐๗
เด็กหญิงฉัตรพร ไกรนาค

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๐๘
เด็กหญิงวิยะดา สิงห์กลาง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๐๙
เด็กชายชูศักดิ

์

ไวยะพันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๑๐
เด็กชายธนกฤต เนตรขำ

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๑๑

เด็กหญิงจันทนิภา ภูมีแจ้ง
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๑๒

เด็กชายฮาร์มีน อวนคำ
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสีแยกเขาดิน

่

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๑๓

เด็กหญิงนันทน์ภัส อินทร์วงศ์
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสีแยกเขาดิน

่

ห้วยหลัว  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๑๔

นางสาวประสิทธิ

์

สุขสำราญ
๑๑/๐๑/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๑๕

นายศิริวัฒน์ ชมกลิน

่

๙/๔/๒๕๔๔ กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๑๖

นายกฤษดา สีรัฐบาล

๑๙/๑๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๑๗

นายศรชัย คุ้มปากพิง
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๑๘

นายวิศรุต ใจอารีย์
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๑๙

นางสาวมนัสชนก เมฆี

๑๖/๑๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๒๐
นายอานนท์ เกตุวงศ์

๒๙/๐๘/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๒๑

นายสายชล แปนเตีย
๓๐/๐๔/๒๕๑๖

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๒๒

นางลักขณา สิงห์ลอ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๒๓

นายเกียรติศักดิ

์

อินทเกษร
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๒๔

นายทศพล สวาท
๑๖/๐๓/๒๕๓๘

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๒๕

นายสมัย อ้วนอิม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๒๖

นายธัชกร แย้มยิม

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๒๗

นางสาวสุภัสสร สืบมา
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๒๘

นายโสภน ทองดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๒

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๒๙

นางสาวกมลวรรณ อุดมสุข
๑๐/๐๙/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๓๐
นางบานเย็น สืบมา

๑๘/๑๑/๒๕๒๐

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๓๑

นางสุพัด สืบมา
๐๙/๐๕/๒๕๒๑

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๓๒

นางสาวโสรียา มะหะหมัด
๑๗/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๓๓

นางสาวสุพัตรา สิงห์เถือน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๐
กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๓๔

นางลัดดา อ่อนแสง
๐๘/๐๔/๒๕๐๓

กศน.อำเภอวชิรบารมี หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๗๓๕

เด็กชายศุภกร ทองอ่วมใหญ่
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๓๖

เด็กชายพัชรพงศ์ มาตย์วงษ์
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๓๗

เด็กหญิงชนิภรณ์ เถือนคำ

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๓๘

เด็กชายวัชโรธร ตาไธสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๓๙

เด็กหญิงสุธิดา สนิทสนม
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๔๐
เด็กหญิงสุฐิตา สนิทสนม

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๔๑

เด็กหญิงสิริลักษณ์ รีกงราด
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๔๒

เด็กหญิงอรปรียา ทาทิพย์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนทอง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๔๓

เด็กชายชินวัตร รอดเขียว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๔๔

เด็กหญิงกัญญา ทองทา
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๔๕

เด็กหญิงชยาภรณ์ วงศ์วาส
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๔๖

นายสิทธิพร เทพนาคิ
๒๖/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๔๗

นายปกรณ์ เลิศเสม
๒๓/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๔๘

เด็กชายขจรศักดิ

์

คำหมอน
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๔๙

เด็กชายจิรายุส สิงห์คา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๕๐
เด็กชายณัฐนนท์ เกตุเทศ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๕๑

เด็กชายนันทกร มะลิซ้อน
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๕๒

เด็กชายภาณุ แก้วหมัน

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๕๓

เด็กชายอนิรุจ กล่อมลาบ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๕๔

เด็กหญิงกนกพร พลาพล
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๕๕

เด็กหญิงณัฏฐพร มากมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๕๖

เด็กหญิงณัฐกมล ยุพาพิน
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๕๗

เด็กหญิงณิชานาฏ เมฆโต
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๕๘

เด็กหญิงนันฑิดา เมืองลี
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๕๙

เด็กหญิงปญญาพร จันทร์ดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๖๐
เด็กหญิงพิชญาภา เรืองนก

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๖๑

เด็กหญิงพิมพ์สุภา โพธิประเสริฐ

์

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๖๒

เด็กหญิงภัทรวดี แพงย้อย
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๖๓

เด็กหญิงภานุมาศ อิมเอิบ

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๖๔

เด็กหญิงยุพากร ตรีอินทอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๖๕

เด็กหญิงสุภาภร เสือไว
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๖๖

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

คงมัน

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๖๗
เด็กหญิงอัปสรสวรรค์

สีสวัสดิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๖๘

เด็กหญิงพิชชาพา เรืองนก
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๖๙

เด็กหญิงภารดี เสือไว
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๗๗๐
เด็กหญิงนำทิพย์ วิมล

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๗๑

เด็กหญิงปทมาพร เสือไว
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๗๒

เด็กชายจักพรรดิ เสือไว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๗๓

เด็กชายพรวิวัฒน์ กรัดคลำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๗๔

เด็กชายปฏิภาณ ตรีอินทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๗๕

เด็กชายวรเดช นุชมี
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๗๖

เด็กชายวีระยุทธ พันธุมา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๗๗

เด็กชายอภิรักษ์ พยัคภาพ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๗๘

เด็กชายจักรพรรณ รอดศรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๗๙

เด็กหญิงนิสา สิงห์โตทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๘๐
เด็กหญิงพัชราภา แย้มกลิน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๘๑

เด็กหญิงสุธิมน เดชอุ้ม
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๘๒

เด็กหญิงวนัชพร คุ้มภัยสวัสดิ

์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๘๓

เด็กชายชนกาลต์ แหนมเชย
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๘๔

เด็กชายภาณุพงศ์ หลานเศษฐ์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๘๕

เด็กหญิงชลชาสน์ แคนครอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๘๖

เด็กหญิงวราภรณ์ สมตัว
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๘๗

เด็กหญิงบุญญิสา บุญพรม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๘๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา สังคง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๘๙

เด็กชายนิติพล แซ่ฮ้อ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๙๐
เด็กหญิงขวัญกมล เกิดพา

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๙๑

เด็กหญิงวีรภัทร จันทร์อยู่
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๙๒

เด็กหญิงวรนิษตา วรชินา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๙๓

เด็กชายพาทิศ พันชะนะ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๙๔

เด็กชายธีรธวัช ชาวสวน
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๙๕

เด็กชายธิติสวรรค์ สังข์โพธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๙๖

เด็กชายเอกเทพ บุญยงค์
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๙๗

เด็กหญิงณัฐวารา ทองจันอับ

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๙๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ สิงห์ลอ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๗๙๙

เด็กหญิงชฏาพร สุวรรณสิงห์
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๐๐
เด็กชายพงศกร บุณยศิวาพงศ์

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๐๑
เด็กชายพรเทพ เรืองวงษ์

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๐๒
เด็กหญิงปาริชาติ สิงห์ทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๐๓
เด็กชายตะวัน จันทร์วังโปง

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๐๔
เด็กชายสิทธิโชค ทองสวัสดิ

์

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐๙ / ๑๔๑

้
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พจ ๓๔๖๐/๓๘๐๕
เด็กชายสุกัญญา ตังใจ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ ย้อมสี

๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๐๗
เด็กชายพรทวี อุทาจิตร

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๐๘
เด็กชายสทัสสวรรต กรัดเฟอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๐๙
เด็กชายสุภัสรดา ติบแก้ว

๊

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๑๐
นางสาวสุพัตรา ไกรหา

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๑๑

นางสาวกนกวรรณ เก้าพันธ์
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๑๒

นายรัชชานนท์ ยุพาพิน
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๑๓

นางสาวสุชาดา เกษประทุม
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๑๔

นายณัฐการ อิมอุรา

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๑๕

นางสาวอลิษา ส้มจันทร์
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๑๖

นางสาวสุภารัตน์ สบาย
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๑๗

นางสาวอารีรัตน์ เรือนคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๑๘

นายวัชรินทร์ พิมจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๑๙

นางสาววราพร สีรัฐบาล
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๒๐
นายภัทรพล สิงห์เรือง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๒๑

เด็กชายสุรยทธ ปานทอง
๐๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๒๒

เด็กหญิงกันติชา สร้อยมาลี
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๒๓

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ธรรมสาคร
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๒๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชัยศิริ
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๒๕

เด็กชายพีรภัทร พลสันเทียะ

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๒๖

เด็กชายณภัทร สังข์แก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๒๗

เด็กชายชัยวัฒน์ คำค้อม
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๒๘

เด็กชายศิริพงษ์ รักษาแดน
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๒๙

เด็กชายนที ธรรมสาคร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก สะแกวัง

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๓๑

เด็กหญิงลลิตา สิงห์กวาง
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๓๒

เด็กชายทศพร สมคิด
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๓๓

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปานทอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๓๔

เด็กชายอนุวัฒน์ รัตนศิริเจริญกุล
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๓๕

เด็กชายภาคภูมิ บุญธรรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๓๖

เด็กชายกฤษมงคล ทองโชติ
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๓๗

เด็กหญิงทิพปภา แว่นถิน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๓๘

เด็กหญิงกุลณัตธิดา รักขพันธ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๓๙

เด็กหญิงกมลวรรณ ขันธ์ล้อม
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๐ / ๑๔๑

้
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พจ ๓๔๖๐/๓๘๔๐
เด็กหญิงปญาภรณ์ ทรพับ

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๔๑

เด็กหญิงธันย์ชนก เพชรพยอม
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๔๒

เด็กหญิงนิตยา แปนเตีย

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๔๓

เด็กหญิงจุฑามาศ สมพัฒน์ทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๔๔

เด็กชายกิตติพงษ์ คำเรียก
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๔๕

เด็กชายมนุเชษฐ์ อุดมสุข
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๔๖

เด็กชายพงศกร บุญเกือ
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๔๗
เด็กหญิงอรุณลักษณ์ เย็นวัฒนา

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๔๘

เด็กหญิงสายฝน อุดมสุข
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๔๙

เด็กหญิงศสิประภา อุดมสุข
๒๓/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๕๐
เด็กหญิงสิริลักษณ์ ฟกศรี

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๕๑

เด็กหญิงสุพรรษา ฟกศรี
๑๔/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๕๒

เด็กหญิงภูคนันท์ อุดมสุข
๐๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๕๓

เด็กหญิงปนมุก แก่นแก้ว
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๕๔

เด็กชายธนชนนท์ เอียมสำอางค์

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๕๕

เด็กชายเจษฏา อุดมสุข
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๕๖

เด็กหญิงวีรปริยา เกษแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๕๗

เด็กหญิงสุวนันท์ บัวขันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๕๘

เด็กชายจิรพนธ์ แก้วมาก
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๕๙

เด็กชายเตวิช วงสา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๖๐
เด็กหญิงปนัดดา จูมพิลา

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๖๑

เด็กหญิงพิมพิศา แตงอ่อน
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๖๒

เด็กชายชินกฤต โตปรางค์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๖๓

เด็กชายวรวุฒิ ทรัพย์สิน
๐๔/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๖๔

เด็กหญิงฐิติพรรณ ต้องเดช
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๖๕

เด็กหญิงวรัทยา เนตรจุ้ย
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๖๖

เด็กหญิงอารยา จิวจันทร์

่

๒๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๖๗

เด็กหญิงพิชาอร สิงห์วี
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๖๘

เด็กหญิงจิรัชยา พะวร
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๖๙

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญโท
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๗๐
เด็กชายธนภัทร์ ทองดอนกุ่ม

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๗๑

เด็กชายปฐวีกนตร์ ทอนดอนแปน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๗๒

เด็กชายพีรภัทร แก้วโส
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๗๓

เด็กชายวชิระ นาคก้อน
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๗๔

เด็กหญิงนีรนุช แผงตัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๑ / ๑๔๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๘๗๕
เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชา เพชรต่อม

๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๗๖

เด็กหญิงรุจรวี เลียมใจดี

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๗๗

เด็กหญิงอริสา ทับชุ่ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๗๘

เด็กชายธนกฤต ทองดอนกุ่ม
๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยอดสมใจ

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๘๐
เด็กชายธนากร รอทอง

๑๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๘๑

เด็กชายสุพีรณัฐ น้อยพันธ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๘๒

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ยาวขันธ์แก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๘๓

เด็กหญิงธัญรัตน์ ยาวขันธ์แก้ว
๑๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๘๔

เด็กหญิงณิชรีย์ แซ่ว่าง
๒๒/๐๒/๒๕๕๒

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๘๕

เด็กหญิงวิสุดาพร ฉำชะเอม
๑๖/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๘๖

เด็กหญิงสตรีรัตน์ จันทร์ลี
๑๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๘๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ วงษ์โคคุ้ม
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๘๘

เด็กหญิงอดิศักดิ

์

สระทองอุ่น
๒๘/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๘๙

เด็กหญิงสุทธินี ภักดีโต
๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๙๐
เด็กชายกวินธร ทรัพย์ปลี

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๙๑

เด็กชายภานุวิชญ์ เมฆโต
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๙๒

เด็กชายจีรศักดิ

์

สุขดี
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๙๓

เด็กหญิงสาวิตรี มหาตมัน
๒๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๙๔

เด็กหญิงภัทรวรรณ มีโม
๒๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๙๕

เด็กหญิงรุ่งนภา มีโม
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๙๖

เด็กหญิงสุภาวดี เสามี
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๙๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ทองหยอด

๐๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๙๘

เด็กหญิงดาริกา ทองดอนแอ
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๘๙๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญวงศ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๐๐
เด็กหญิงชนาภา สิงห์วงศ์

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๐๑
เด็กชายสาริทย์ มีโม

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๐๒
เด็กหญิงพัชรา เย็นฉำ

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๐๓
เด็กชายธีร์ธวัช เมฆโต

๒๗/๑๐๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๐๔
เด็กชายวรดนัย เมฆโต

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๐๕
เด็กชายสุคม เขียวแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๐๖
เด็กหญิงบุษกร เมฆโต

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๐๗
เด็กชายอนุพัฒน์ เมฆโต

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๐๘
เด็กชายศิวัฒน์ นาคนนวล

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๐๙
เด็กชายกิตตินันท์ คงมี

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๒ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๙๑๐
เด็กชายจิรวัฒน์ คงคะระนันท์

๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๑๑
เด็กชายปกรณ์เกียรติ แก้วเอียม

่

๑๙/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๑๒

เด็กชายธวัชชัย ประดิษถาวร
๒๔/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๑๓

เด็กหญิงขวัญชนก วันทอง
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๑๔

เด็กหญิงภัทรวดี นาถาพันธ์
๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๑๕

เด็กชายธนากร พลายดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๑๖

เด็กชายประภากร นาคกร

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๑๗

เด็กชายอมรเทพ แปนต่วน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๑๘

เด็กชายพิทยุฒน์ ส่งแจ้ง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๑๙

เด็กหญิงปนิตา พลายดี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๒๐
เด็กหญิงวิภาดา นิมจันทร์

่

๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๒๑

เด็กหญิงสุณิสา ตานสูง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๒๒

เด็กหญิงสิริรักษ์ ก้อนแก้ว
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๒๓

เด็กหญิงชนินาถ หวันแสง

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๒๔

เด็กหญิงจรรยพร รัตนะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๒๕
เด็กชายปวรณาธรรม สามารถ

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๒๖

เด็กหญิงกฤษณา ก้อนแก้ว
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๒๗

เด็กหญิงธิภาดา คล้ายอมร
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๒๘

เด็กชายวีรภัทร เส็งหนองแบน
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๒๙

เด็กชายปญญาวุฒิ ตุ้มเทียง

่

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๓๐
เด็กชายพงพิเชษฐ์ จิราพงษ์

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๓๑

เด็กชายธีรทัศน์ โพธิทอง

์

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๓๒

เด็กชายเจตนิพันธ์ ญานเสถียร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๓๓

เด็กชายปณณวัฒน์ วันขวัญ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๓๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ ทองใบ
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๓๕

เด็กชายณัฐนันท์ สุขเกษม
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๓๖

เด็กหญิงกนกพร กลัดแก้ว
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๓๗

เด็กหญิงธณพร ศรีพระจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๓๘

เด็กหญิงปณิดา สุขประเสริฐ
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๓๙

เด็กหญิงกนกพร แก้วแดง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๔๐
เด็กหญิงอุษามณีย์ โสดา

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๔๑

เด็กชายธีรเทพ ยันยงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๔๒

เด็กชายภัคพล ภักคินี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๔๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ จิราพงษ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๔๔

เด็กหญิงวิรดา ไกรสมุทร
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สมาบาป  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๙๔๕

เด็กหญิงวัชรินทร์ ลาวแก้ว
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๔๖

เด็กหญิงกชกร ไกรสมุทร
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๔๗

เด็กชายสิรีธร เต่าแก้ว
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๔๘

เด็กชายรักชาติ ดีพร้อม
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๔๙

เด็กหญิงณัฏชฎา ลาวแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๕๐
เด็กหญิงเพียงตะวัน แทนปน

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๕๑

เด็กหญิงรัญธิดา เสมียนวงศ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ สมาบาป  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๕๒

นายมงคล อ่อนตานา
๑๑/๐๗/๒๕๐๖

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๕๓

นายธนกร จันทร์มูล
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๕๔

นางสาวยุวดี พานสงวน
๑๗/๐๘/๒๕๓๒

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๕๕

นางสาววจี ขำสมัคร
๓๑/๐๕/๒๕๐๗

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๕๖

เด็กหญิงดวงดาว ศรีฟอง
๒๘/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๕๗

เด็กหญิงธนพร เย็นวัฒนา
๐๗/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๕๘

เด็กหญิงปยะมนต์ ศรีทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๕๙

เด็กหญิงภัสสร หน่อแก้ว
๑๙/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๖๐
เด็กหญิงรุ่งราวัณย์ มาลาพร

๒๕/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๖๑

เด็กหญิงอรอนงค์ พลเมืองหล้า
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๖๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีหะวงษ์

๓๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๖๓

เด็กหญิงนาตยา อุดมทรัพย์
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๖๔

เด็กหญิงบัญฑิตา แก้วลาน
๐๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๖๕

เด็กหญิงพิมพิศา ศรีทอง

๒๓/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๖๖

เด็กหญิงชญานิน ปาจันทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๖๗

เด็กหญิงวรัทยา ขันธวัช
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๖๘

เด็กหญิงอุษา สีดาเลิศ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๖๙

เด็กหญิงเมธาวี จันดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๗๐
เด็กหญิงเกวลิน สังข์ทอง

๐๖/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๗๑

เด็กหญิงพัชรินทร์ เชิงคีรี
๒๐/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๗๒

เด็กชายนวพร เจตกษัตริย์กรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายอธิคม เพียรเพ็ญ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กชายเอกลักษณ์ ธงชัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๗๕

เด็กชายพรรณวัทน์ ศรีเดช
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กชายสถาพร วงษ์รักษ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายกิตติพงศ์ สีชา
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๗๘

เด็กชายวงศธร ปนทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๗๙

เด็กชายศรชัย เกตระติ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายสิทธิพร ดอกจันทร์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๘๑
เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ขันธวัช

๐๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๘๒

เด็กหญิงรัชนีวรรณ หอมสมบัติ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กหญิงราตรี อินทะใจ
๐๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงสุรีย์นิภา เริมศรี

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๘๕

เด็กหญิงสิริญญา นาฝาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๘๖

เด็กหญิงวริศรา พูลเพิม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กหญิงภูนิสา บัวกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๘๘

เด็กหญิงวศินี ฉายสุวรรณ์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๘๙

เด็กหญิงนกจิรา เวารัมย์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กหญิงปณิดา พรพิกุล

๑๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กหญิงเกวรินทร์ พิลาศรี
๐๘/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๙๒

เด็กชายจิรายุ ศรีสกุล
๐๒/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๙๓

เด็กชายพงศกร เซ็งประสิทธิ

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๙๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ชมภูวิเศษ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายวทัญู แก้วลาน

๑๔/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๙๖

เด็กชายวัชราภรณ์ พะลาด
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๙๗

นายเฉลียว ภักดี
๒๐/๑๑/๒๕๐๗ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๙๘

นางบุษรินทร์ วัฒนธัญญกรรม
๑๖/๐๘/๒๕๐๖ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๓๙๙๙

นางสาวสุชาภัค จันทสิงห์
๑๙/๐๒/๒๕๒๕

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๐๐
นายวุฒิศักดิ

์

คำมา
๐๑/๐๕/๒๕๒๓ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายเผดิมยศ มิตรราช

๒๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กหญิงจิตรลดา วรรณกูล

๓๐/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายพัชรพล ท่านมุข

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กหญิงกาญจนา ทองแจ่ม

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระดาน หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายสหรัฐ ภูมิผักแว่น

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กชายสุทธวีร์ แก้วศรี

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กชายสิทธิภาคย์ ยอดหมวก

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กหญิงรติมา สะอาดเอียม

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กหญิงศตพร กล่อมอิม

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ สารพัฒน์

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กหญิงนิสากร ทรงรัตน์

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กหญิงกานติมา จังสันเทียะ

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กหญิงมัลฑนา ชุ่มศรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กหญิงสุภาพร จำปาสี

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายชยากร ไกรแก้ว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๑๖
นางสายหยุด ศรีบุตร

๐๗/๑๑/๒๕๐๘

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๑๗
นางสาวสุริยันต์ สำแดงเดช

๐๔/๐๕/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๑๘
นางสาวอมรรัตน์ สุขพระจันทร์

๓๐/๐๖/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๑๙
นางสาวสายฝน อินทร์กอง

๑๕/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๒๐
นายเนตร ตรีสูนย์

๑๒/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๒๑
นางสาวชนากานต์ ปรอดครบุรี

๐๓/๐๖/๒๕๓๕

โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๒๒
นางสาวนันทพร มันคง

่

๓๐/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๒๓
นายสรัล สำลี

๑๗/๐๓/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ต้นบุญ

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองยาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายดลภาพ ศรีนาราง

๒๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กชายธราเทพ หวังเดช

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

กรานสำราญ
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายภาคภูมิ สังข์ประเสริฐ

๒๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายกฤษฎา ประสารสืบ

๒๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายจิตรัฐพล ส้มอำ

๑๖/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายนันทรัตน์ พลายมณี

๑๒/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายสมพร แสนรัมย์

๐๗/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กชายอติชาติ สุขรี

๑๗/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายนันทพงศ์ พันธุรัตน์

๑๐/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กชายณัฐนันท์ สีตองอ่อน

๒๙/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กหญิงพัชรมณฑ์ จำปสี

๒๙/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กหญิงทิพย์มณฑา น้อยสิม

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กหญิงณิชา มีผล

๑๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กหญิงธัญพร จันทร์สุข

๑๔/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กหญิงเกวลิน สุขแสง

๐๗/๐๒/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กหญิงศาสตร์กมล บุญนิตย์

๒๗/๐๓/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กหญิงเบญญาภา คุ้มโสภา

๑๖/๐๔/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กหญิงอภิญญา ละครชัย

๐๑/๐๕/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กชายศุภวิชณ์ สายสวาท

๐๖/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กชายศักดิธัช

์

บัวผัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กชายณัฐพงษ์ อิมอุระ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กชายพิชยุตม์ ประเสริฐ

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กชายณรงคศักดิ

์

รอดพ้นภัย
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กชายจตุรงค์ คลังกลาง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายอรรถพล มีทรัพย์

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายนพวินท์ สุมารทอง

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายกษิดิศ แก่นกระโทก

๑๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงสิริกร แปนคง

๑๐/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงปภาพินท์ กันป

๐๑/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงทิพปภา นนทะนำ

๒๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายพัชรพล แก่นกระโทก

๐๓/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กชายเตชินท์ แดงวิจิตร

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กชายอภินันท์ ภูฆัง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กชายจิรพัฒน์ แดงวิจิตร

๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ฤทธิกระจาย

์

๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กชายกอบกิจ เขาแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กหญิงสุภาวดี ทับสงค์

๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กหญิงชลดา อ่วมเจริญ

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายสุเมธ ฤทธิกระจาย

์

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายกฤษณพงษ์ คนไทย

๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายเตชิต ศรีทองอินทร์

๐๒/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายเดชธนา นพวัตร

๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายเกษมศักดิ

์

สีกวดแก้ว
๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายสุริยา จุมพรม

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายวิรัติพงศ์ นาวายนต์

๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายเมธัส อุ่นเรือน

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กหญิงกิตติญา ยอสูงเนิน

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา จันทิมา

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กหญิงนันทิชา แสงทอง

๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงพิชญา จำปารัตน์

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงยลดา สืบสิงห์

๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ โตเนียม

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงสุชัญญา พันธ์สุวรรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงสิรินทร์ พาบุ

๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงพรณัฐชา คำอ่อน

๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงชุติมา หมันเขตกอน

่

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงวรัทญา อัมระนันท์

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงอักษราภัค ลุนสะแกวงษ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กหญิงสรวีย์ กลินหอม

่

๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๗ / ๑๔๑

้
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พจ ๓๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงปทมวรรณ คงเจริญ

๒๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กชายบูรพา สีสองสม

๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายชาญเดช ชูจิตร

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายวนันทร ขันทอง

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายอนิรุตน์ จตุเทน

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายณัฐพล มีบุญ

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กชายพลชา ศรีบุญนาค

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กชายวณุศร ขันทอง

๐๗/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงวรวรรณ วิเศษชาติ

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงฐิติกมล อินทร์รักษา

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงรัตติกานต์ เขาแก้ว

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กหญิงศศิวิมล สุขเกษม

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กชายณัฐชกร สอนปน

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กชายนภัสสกร จันทาราม

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายจตุพร นุ่มเกลียง

้

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กชายธิติพัทธ์ เกตุสาคร

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ขุนงิว

้

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กหญิงจิตสุภา อำเฮง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กหญิงชนาภา พึงเทียร

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กหญิงสุพรรณษา อ้อภูมิ

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กชายรุ่งโรจน์ จันทร์ทัพ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ หนูบุญมาก

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายกิตตินนท์ อายุเจริญ

๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงพรนภา แท่งทอง

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กชายณัฐพล วุ้นอิน

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายมงคลเดช วุ่นอินทร์

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๑๑

เด็กชายวสุพจน์ พุฒปราง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กชายสกล พรมชาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กชายจอมพล ถาดอินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๑๔

เด็กชายสิรวิชญ์ หมืนต่างใจ

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๑๕

เด็กชายบดินทร์ ปอมยุคล
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๑๖

เด็กชายวราวุฒิ แปนคง
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๑๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

เอียมละออ

่

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๑๘

เด็กหญิงปารณีย์ ไกรแพร
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๑๙
เด็กหญิงพิมพกานต์ ไกรแพร

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๘ / ๑๔๑

้
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พจ ๓๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กหญิงบุษรา โพธิสิทธิ

์ ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กหญิงฟาใส แย้มเลียง

้

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๒๒

เด็กหญิงยุพารัตน์ โพธิงาม

์

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กหญิงอนิสา ทับมาโนช
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กหญิงณัฐฐา เกตุสุวรรณ์
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กชายดิเรก จีนสอน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๒๖

เด็กหญิงทิพย์หทัย ดับพันพิศ
๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กหญิงฉัตรสุดา พอกจันทร์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กหญิงมารุตา เกตุสุวรรณ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๒๙

เด็กหญิงศศิกานต์ ฟองแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

วิชนี
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กหญิงนฤมล ฟองแก้ว
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กชายวรัตถ์ สุวรรณศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๓๓

เด็กชายธีรภัทร จันทร์เถือน

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๓๔

เด็กชายภูมินันท์ แสงทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายสิทธิพร มณีขวัญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กชายภัทราวุฒิ กองบุญมา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

เทศอินทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๓๘

เด็กชายธนกร มีโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กชายพลูสวัสดิ

์

พรหมเมศ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กชายคณิศร บุญเข็ม

๑๕/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๔๑

เด็กหญิงสุกัลยา แสนคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๔๒

เด็กหญิงมานิตา ดุกลิม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กชายลัทธพล ใจแสน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กชายศรวรรณ ศรีวงศ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๔๕

เด็กชายทัตพงศ์ นามวงษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๔๖

เด็กชายชญานนท์ หยวกขยัน
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กชายเวชพิสิฐ เปยวัฒน์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ กุนตะขบ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กหญิงพัตรพิมล มากโพร้ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ไคร้งาม
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กหญิงรักษิณา เปยวัฒน์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กชายวทัญู เต่าทอง
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๕๓

เด็กหญิงภัทรสร เพชรไทย
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๕๔

เด็กชายอติญะ ขำทอง
๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงสุภัชชา จิดามัง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงสุมิตรา จิดามัง
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๕๗

เด็กหญิงศศิวรรณ โตด้วง
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กชายจิระศักดิ

์

คุ้มคูณ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กหญิงสุธิดา สุขจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายสหภาพ สุดยอด

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๖๑

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เพ็ญนคร
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กชายปกรณ์ ศรีพึงจัน

่ ่

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงบัวหลวง บัวดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๖๔

เด็กชายชาติศิริ สอนน้อย
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๖๕

เด็กชายธนสาร ตังจิตรวัฒนากุล

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กหญิงจุฑามณี นากุดนอก
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กหญิงวินิทรา ใจดี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๖๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ มหาพันธ์
๑๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๖๙

เด็กชายธนกร ประจันนวล
๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายบรรณสรณ์ โตสืบสาย

๑๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กหญิงวิรดา สอนทรัพย์
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กหญิงสุรารักษ์ เอียมทิม

่

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๗๓

เด็กหญิงรังสิกานต์ จันทบาล
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายกฤษณะ มณีธรรม
๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายมานพชัย ประจิตร
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๗๖

เด็กชายอมรเทพ มุ่งรองกาง
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๗๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปนแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กชายชญานิน ชายะกุล
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กชายปวีณวัช ปานเสน
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายธนกร ประจิตร

๑๔/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ

หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๘๑

เด็กหญิงพัชรี เจียมอยู่
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๘๒

เด็กหญิงบุญยานุช ทศพร
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กชายอนุกูล สีมะนี
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กชายณัฐวัฒน์ ราชคม
๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๘๕

เด็กชายอิน ลิมตระกูล

้

๐๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กชายนภัสกร ดาวเรือง
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กชายธนภัทร อินทรแพง
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กชายปกรณ์ สังข์นาค
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๘๙

เด็กชายแสงตะวัน นพยอด
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๐ / ๑๔๑

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายสุพะทัศน์ พันรุณ

๐๙/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กหญิงณริศรา เถือนวงษ์

่

๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๙๒
เด็กหญิงปริญญาพร ฝงมณี

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กหญิงอรวรา ศรีสอาด
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กหญิงชนาภา งามสวย
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กหญิงปาริฉัตร เลือนฟา

่

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๙๖

เด็กชายเจษฎา อัปสร
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กหญิงพาทินธิดา ทองสุข
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงทิฆัมพร เจียมอยู่
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ บัวขาว

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กชายจิรณินทร์ ดาวเรือง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กชายภาคภูมิ ระบิลบุรีรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

พานทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กชายกฤษณะ จันทร์ชม

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กชายภูรินทร์ ชินปา

๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงสิริยากร อัสสาถิ

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงสิริภาภรณ์ ภูจำนงค์

๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงวิภวานี เพ็งชาวนา

๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ทรัพย์ประเสริฐ

๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงจีรนันท์ สุขหนุน

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กหญิงปานตะวัน โปะขุนทอง

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๑๑

เด็กหญิงสุวณี จำปาวะดี
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๑๒

เด็กชายกิตตินันท์ เงินมา
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กชายวิศรุษ อยู่เบิก
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๑๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

เมืองจันทร์
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๑๕

เด็กชายภาคภูมิ หลักมัน

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๑๖

เด็กหญิงพัทธนันท์ คงบัว
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงอโรชา อินทร์วิชัย
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กหญิงสิรินาถ แก้วโลมา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๑๙

เด็กชายประกิต ปานแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายวันเฉลิม สิงห์โท

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กชายพงค์ภรณ์ ทองคำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กชายธีรพงศ์ ใจตรงดี

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๒๓

เด็กชายสัจตยา พันธุ์มณี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๒๔

เด็กชายดุลยวัต ขำนำคู้

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๑ / ๑๔๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กชายธิติวุฒิ สมบุตร
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กชายณัฐพล ปานแก้ว
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๒๗

เด็กชายสุวชัช ทุเรียนไธสง
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๒๘

เด็กหญิงภคินี กันทะเสน
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กหญิงชลลดา ศรราษฎร์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายกรภัทร์ เพ็ชรบังเกิด

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๓๑

เด็กชายกิตติวินท์ สุขทัศน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เดือนแจ่ม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๓๓

เด็กชายนราวิทญ์ เพ็ชรบังเกิด
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กหญิงสรัญญา บุญงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๓๕

เด็กชายธีรศักดิ

์

ท้าวไทย
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ บัวผัน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กหญิงญาดาวดี ใบเตย
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กหญิงกมลรันต์ แสงเพชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๓๙

เด็กหญิงบุญฑริกา สังคะวิชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย หนองสาหร่าย  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายพงศกร มาลัยศรี

๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กชายพงศ์ธร มาลัยศรี
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กชายสุชาครีย์ ย้อมคำ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๔๓

เด็กหญิงชนาดา พ้องพงษ์ศรี
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กหญิงภานุมาศ กุลเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๔๕

เด็กหญิงนภัสชา สมบุญ
๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กชายพรรษา สุขศรี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๔๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ไขระย้า
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กชายธนวัต พุ่มเมือง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กชายกฤติพงศ์ วงศ์ภักดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กชายดลศักดิ

์

พุแค
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๕๑

เด็กชายวีรวุฒิ บุญเทียง

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กชายปญญพนต์ เมืองสังข์
๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กชายกิตติกวิน เมืองสังข์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๕๔

เด็กชายเควิน เล็มเม็นส์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๕๕

เด็กชายณัฐกร วังผา
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กชายธนวัฒน์ มณีจันทร์
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๕๗

เด็กหญิงไพรินทร์ ก้อนแก้ว
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงธนพร ฉำจิตร
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๕๙

เด็กหญิงพรชนก ธีระกิจ
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๒ / ๑๔๑

้
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พจ ๓๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กหญิงชาลิสา สังกรณ์

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กหญิงปลายฝน ทับสมบัติ
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๖๒

เด็กหญิงอธิกา โกฉิม
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงวริศรา ดวงศรี
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กชายอานาปา เพ็ญสูตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กชายธนวัฒน์ เพ็ญสูตร
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๖๖

เด็กชายณัฐดนัย ชัยวิเศษ
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กชายศักรินทร์ อ่อนนิม

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สุวรรณปกษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๖๙

เด็กชายเตวิช แดงวงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงศรัณย์พร วิเศษ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กหญิงศศินา จันทะเสน
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๗๒

เด็กหญิงอธิกา ศรีม่วง
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๗๓

เด็กหญิงลักษิกา สายเกษ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๗๔

เด็กหญิงธีรนาฎ ทองผาจารุ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๗๕

เด็กหญิงวรรณิษา พลสีมา
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๗๖

เด็กชายสุทธิภัทร หน่อแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๗๗

เด็กชายปยะบุตร สกลนรภูมิ
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๗๘

เด็กหญิงมณฑิรา บุญสะอาด
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กหญิงพรทิพย์ วะปะแก้ว
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายจิรวัฒน์ โพธิสุริยา

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๘๑

เด็กชายนิธิ ภูมิค้า

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๘๒

เด็กหญิงอริสา สิงห์ลอ
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๘๓

เด็กชายจาฏพัจน์ บุญมา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๘๔

เด็กชายภาคภูมิ กรน้อย
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๘๕

เด็กชายสุรวุฒิ โสมนัส
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๘๖

เด็กชายเตชิน เกยุระพันธ์
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงธนภรณ์ ทรงแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๘๘

เด็กหญิงพิมชนก พันธุ์ยา
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๘๙

เด็กชายธนวัฒน์ จันทนารักษ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กชายรัฐภูมิ ภูมิค้า

๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กชายสิรภัทร วิถีไพร
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๙๒

เด็กชายพีรวัฒน์ ปรีเรือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๙๓

เด็กชายชัยพร พยัพเดช
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๙๔

เด็กหญิงโชติรส บุญพัก
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๓ / ๑๔๑
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พจ ๓๔๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงฐิติมา ชุ่มวมล
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๙๖

เด็กชายสาริญา เขียวอิทร์
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๙๗

เด็กชายณภัทร บัวคำ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กชายพัทธรพล โกเทียร
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๒๙๙

เด็กหญิงวิสา แสนปรีชา
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงชนากานต์ ปานพลอย

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงเบญจมาศ กองจันทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กหญิงปวิชญา สังคะวิชัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๐๓
นางสาวสุพรรณี ฉำพงษ์

๑๗/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๐๔
นายขวัญ หล้ากำ

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๐๕
นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน

๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๐๖
นายชัยณรงค์ สากุล

๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๐๗
นางสาวสุมลฑาทิพย์ สิทธิชัย

๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๐๘
นายธนาวุฒิ จีนจัน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๐๙
นางสาวจันทรา ปานบน

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๑๐
นางสาวกนกภรณ์ ย่างกุ้ง

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๑๑

นายธนาดล บัวทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๑๒

นายธีร์รวัช วันรัมย์
๐๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๑๓

นางสาววรรณฉวี ศรีจันทร์กลัด
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๑๔

นายจิรายุ อินต้นวงค์
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๑๕

นายสิรภพ พิศอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๑๖

นางสาวลัดดาวัลย์ เทียนเงิน
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๑๗

นายจักรกฤษ ไชยลมภา
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๑๘

นายภาณุพงศ์ ครุฑแก้ว
๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๑๙

นายนันทิศ ด้วงมัน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๒๐
นางสาวรมยเนตร ประทุมมาศ

๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๒๑

นายพีรพัฒน์ เครืออยู่
๐๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๒๒

นางสาวชนิกานต์ เงินยิง

่

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๒๓

นายอนุสรณ์ แสงทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๒๔

นางสาวกนกวรรณ มานะกิจ
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๒๕

นายธีรพล สมนาม
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๒๖

นางสาวเณศรา จางวางเหลือง
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๒๗

นายธีรภัทร ทับน้อย
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๒๘

นางสาวศรีแพร พันคง
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๒๙

นายณัฐพร บุญกลิน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๔ / ๑๔๑
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พจ ๓๔๖๐/๔๓๓๐
นายอภินันท์ ฉวีจันทร์

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๓๑

นายเมชาสิทธิ

์

โม้พา
๒๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๓๒

นายธีรวัฒน์ จันทร์เพ็ญ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๓๓

นายธนกฤต พิศอ่อน
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๓๔

นางสาวมนต์นภา บุญสิงห์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๓๕

นายสุรเดช เกตุต้น
๒๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๓๖

นายสิริภาส จาดฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๓๗

นายอินทรจักร หอมฉุน
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๓๘

นายชยานุพนธ์ อยู่รอด
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๓๙

นายรุ่งเรือง มันคง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๔๐
นายสิทธิศักดิ

์

วงราช
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๔๑

นายอดิศร ทองนำ
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๔๒

นายนันทวัฒน์ กลินหอม

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๔๓

นางสาวสุชาวลี อภัยภักดิ

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๔๔

นายทนงศักดิ

์

สายสุจริต
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๔๕

นางสาวกชกร รอดบัว
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๔๖

นายสุนิสา ลอแอ

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๔๗

นายปราโมทย์ ศักดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๔๘

นายสรวิชญ์ เนือไม้

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๔๙

นายกรวิชญ์ รอดประดิษฐ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๕๐
นางสาวปภัสรา อินทร์ชำนาญ

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๕๑

นางสาวนิสา อยู่สุข
๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ หมืนสิน

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๕๓

นายปุณยวัจน์ เข้มเเข็ง
๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๕๔

นางสาวเกสรา เจนชัยภูมิ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๕๕

เด็กชายกรกฎ สุนทรบุตร
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๕๖

นายปยทัศน์ โพธิเงิน

์

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๕๗

นางสาวสริตา พุฒจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๕๘

นายอิศรพงษ์ ศรีรักษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๕๙

นางสาวสุพิชชา คำสวัสดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายธรรมนูญ คมขำ

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๖๑

เด็กหญิงเมธนี ทองโบราณ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๖๒

เด็กชายอัจฉริยะ กองบุญมา
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๖๓

เด็กหญิงกาญติมา จันทร์น้อย
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๖๔

เด็กชายสิทธิกร บุญโสภา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๓๖๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

อาสว่าง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๖๖

เด็กชายนิธิพงษ์ รุ่งเรือง
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๖๗

เด็กหญิงคุณิตา ชอบกิจการ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๖๘

นางสาวพนิดา เจนจบ
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๖๙

นางสาวณัฏฐณิชา สุขเกษม
๑๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กชายนพคุณ เถือนคำ

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๗๑

เด็กชายชนะชัย ปงเกตุ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๗๒

นายอำนาจ บุญโฉม
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๗๓

นายปวเรศ มีเทียง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๗๔

เด็กชายชนะชัย ทองโส
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๗๕

เด็กชายอาทิตย์ ปานบน
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๗๖

นางสาวรพีพรรณ บัวเภา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๗๗

เด็กหญิงปราวีณา ฉิมสูงเนิน
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๗๘

เด็กชายกฤษณะ เสือขำ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๗๙

เด็กชายพงศกร ทองรุณ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายณัฏฐพัศ กลินหอม

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๘๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ เต็งสุวรรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๘๒

นางสาวอารยา พลเสน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๘๓

เด็กชายอนุชาติ จุ้ยปอม
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๘๔

เด็กชายจิตรทวัส พึงเทียร

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๘๕

นางสาวศิริรัตน์ จันทร์อำ
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๘๖

นางสาวทิพย์วรรณ เนียมเรือง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๘๗

เด็กชายศุภณัฐ วิบูลย์พานิช
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๘๘

เด็กชายชัยชนะ ดอนไพวัติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๘๙

เด็กหญิงศจี คุ้มครอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงญานิศา ติงมัง

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๙๑

เด็กชายศุภกฤต สอนนิม

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๙๒

เด็กชายวีรพล พุทธรักษา
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๙๓

เด็กชายนิคม ชูราศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๙๔

เด็กชายยศพร ประชาสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๙๕

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ มันประสงค์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๙๖

เด็กหญิงสุมิตรา ดินแดง
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๙๗

เด็กชายประกาศิต พลดงนอก

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วลา

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๓๙๙

เด็กชายไกรวิชญ์ ชูแหวน

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กหญิงสุพัตรา แสงเงิน

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๐๑
นายพัฒุ ทาพวง

๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กหญิงธัญพิชชา บางหลวง

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กหญิงกัญจณ์อมล ตุลาทอง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๐๔
นางสาวบุษยาวรรณ ศรีเวียง

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กชายพิรุณรุ่ง ดีมี

๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กชายรัฐศาสตร์ สมชาติ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กชายยศศิริ สายด้วง

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กหญิงพรณิชา มูคำ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กหญิงสาธิดา ศรีจันทร์

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงสาวิกา เสนารินทร์

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๑๑

เด็กชายธนกร เจริญสุข
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๑๒

เด็กชายณัฐพงศ์ มะณีโช
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๑๓

เด็กชายแม็ค หิรัญสูตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๑๔

เด็กชายภูวนัย จันทนาวงษ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๑๕

เด็กหญิงปวเรศ พึงเทียร

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๑๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

มติมาลังการ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๑๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

มงคล
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๑๘

เด็กชายกู้เกียรติ เปลืองสุวรรณ

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๑๙

เด็กหญิงอนัญพร อินตะ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายนพดล เกิดดี

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๒๑

เด็กชายจิรวัฒน์ แสงผึง

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๒๒
เด็กหญิงธณัฐญาภรณ์

กลินหอม

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กหญิงภัคจิรา เนียมทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กชายนนทพัทธ์ ดีเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๒๕

เด็กชายปรเมษฐ์ เชือสุวรรณ์

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๒๖
เด็กชายเอกบุรุษชาติ ราชบัวศรี

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ เพชรภู่
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๒๘

เด็กหญิงนฤภร อุ่นผล
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๒๙

เด็กหญิงภัทรวดี คนขยัน
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงภัทราพร กสิกร

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กหญิงสมหญิง ปดตาโส
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กหญิงชนิภรณ์ ธรรมราช
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๓๓

เด็กหญิงกมลทิพย์ ภู่น้อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๓๔

เด็กหญิงณัชชา โพธิเงิน

์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กหญิงญดา เภาจี

๋

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กชายสหรัฐ ทองประเสริฐ
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๓๗
เด็กหญิงวิชญานันท์ จิตรสุภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๓๘

เด็กชายทรงพล เนตรบุตร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๓๙

เด็กชายนนท์นภัทร เหม็นเณร
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายทินภัทร ช่างด้วง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๔๑

เด็กชายนฤรงค์ แต้มต่วน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กชายโยธิน สง่างาม
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กชายคณิศร กันป
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๔๔

เด็กชายรัชชานนท์ ทองอร่าม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๔๕

เด็กหญิงมนัสวีร์ ศรีรอด
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กหญิงมิรันตี สาเพชรเจริญ
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายปยะ ยิมแย้ม

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๔๘

เด็กหญิงญาณิศา ศรีรักษ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๔๙

เด็กหญิงพรชิตา อินทร์ต้นวงค์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายรพีพรรณ เงินมา

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กชายหาญณรงค์ อาจรักษา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๕๒

เด็กชายอนุศิษฏ์ เทียงตรง

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๕๓

เด็กหญิงประภัสสร เนียมบุญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กชายธันวา ธรรมนาม

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงพิจิตรา จำปาทอง
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๕๖

เด็กชายธีรภัทร บำรุงแจ้ง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๕๗

เด็กหญิงสุธินันท์ เพ็ชรแก้ว
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กชายฑีมากร เพ็ญเข็ม
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กชายเฉลิมพร คำพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กชายอดิศร สุขนวม

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๖๑

เด็กหญิงศศิธร ตันพงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กหญิงพักตร์พิมล สุดเขียว
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กหญิงเกสรา กุเกตุ
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๖๔

เด็กชายธรรณธรณ์ แสงเขียว
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๖๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ อินทร์รอด
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กหญิงนภาวรรณ วงศ์เจริญ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กหญิงรดารมย์ สิงห์ชู
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๖๘

เด็กชายธนากร เอียงเถือน

้ ่

๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๖๙

เด็กหญิงภูรินันท์ เรืองขำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กชายธีรภัทร งอกผล

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กชายอภิรักษ์ เนืองอุดม

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๗๒

เด็กหญิงวริศรา งอกผล
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๗๓

เด็กหญิงวรวลัญช์ นาคปต
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๗๔

เด็กชายนาวี เณรหลำ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๗๕

เด็กชายอนุศิษฏ์ สุขหร่อง
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๗๖

เด็กชายดนุพล จาดเมือง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๗๗

เด็กหญิงสุนิตรา เกตุทอง
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๗๘

เด็กชายภูชิต งอกผล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๗๙

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ดีกฤษ
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กชายวงศพัทร์ ชิตท้วม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๘๑
เด็กหญิงพลอยไพลิน ศรีเวียง

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๘๒

เด็กชายณัฐพล ชมภู่
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงธัญพิชชา พงสิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๘๔

เด็กชายวัชเรสรณ์ มองทรัพย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กชายจีรสิน คำอินทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๘๖

เด็กชายปรวิทย์ สอนจันทร์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๘๗

เด็กหญิงอารียา สุขผ่อง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๘๘

เด็กชายฎณนธฤทธิ

์

อิมถวิล

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กชายวราทิตย์ บุญช่วย
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงสุจิรา กรณีย์

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ราชเกิด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๙๒

เด็กชายวายุพัฒน์ สุขใส
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กหญิงณัฐชา มีแฟง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กชายรัชชานนท์ แพเฟอง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๙๕

เด็กชายศรัณย์ จางวางเหลือง
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๙๖

เด็กหญิงกนกรดา อุ่นเพ็ญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๙๗
เด็กหญิงพรรณพัชร จันทะคา

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กหญิงเวธนี โสมดี
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๔๙๙

เด็กชายพีระพัฒน์ พิมทา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กหญิงอภิชญา เทียนหิรัญ

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กหญิงปยธิดา บัววร

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กชายภัทรกร สังข์เมือง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กหญิงชนิดาภา วงษ์สมบูรณ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงชลิตา สุหา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๕๐๕ เด็กหญิงภัทราศิญาภรณ์

ไพบำรุง
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กชายอภิวัฒน์ เจนใจ

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงณัฐชา พุกชืน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กชายนิธิภัทร นาคดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายชูวิทย์ สุขเพ็ชรี

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงปาลิดา ทาพวง

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๑๑

เด็กหญิงชนิตสิรี บำรุงผล
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กชายพีระพงษ์ ขำวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๑๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวแก้ว
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๑๔

เด็กชายภูวนาท กันป
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๑๕

เด็กหญิงอนงคราญ อ้อไสว
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๑๖

เด็กหญิงชาลิสา เอียมเขียว

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กหญิงสุกฤตา แสงตุ๊
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๑๘

เด็กหญิงมิรันตี บัววร
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๑๙

เด็กชายณัฐพงศ์ รังษีวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กชายเจษฎา ทัพน้อย

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทองเงิน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๒๒

เด็กชายภานุมาศ หวลละห้อย
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๒๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ทับทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงสุธีธิดา จาดฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงวราภรณ์ สายแวว
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๒๖

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โพธิทอง

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๒๗

เด็กชายปยทัศน์ สระทอง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กหญิงสุมลฑา กันเจียก
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๒๙

เด็กชายปฏิภาณ พึงเทียร

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงจิรนันท์ พันธุวงค์

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๓๑

เด็กหญิงภัคธีมา เลิศลำ
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงจรรยพร สังข์เมือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๓๓

เด็กหญิงเกวลิน มาลี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๓๔

เด็กหญิงภุมวารี รอตด้วง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๓๕

เด็กหญิงลลิตตา ชืนฤทัย

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กชายทักษิณ อำสำโรง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๓๗

เด็กหญิงกชกร จันทวร

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงชลธิชา ยนจอหอ

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๓๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ กรณ์พรหม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กหญิงศรัญญา แสงทองทาบ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๔๑

เด็กชายวสันต์ จันทร์อำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๔๒

เด็กหญิงปนมนัส สังข์เมือง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๔๓

เด็กชายอุดมศักดิ

์

เกล็ดนิม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๔๔

เด็กชายพงศ์กร แสงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๔๕

เด็กชายศุภณัฐ เมฆอิม

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๔๖

เด็กหญิงฐานิดา โพธิเงิน

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กหญิงอุสุมา อินทนงค์
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๔๘

เด็กหญิงวชิรญาณ์ เทียงลิม

่ ้

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๔๙

เด็กหญิงโสพิศนภา สิทธิมงคล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายรัชพล แก้วสวัสดิ

์

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๕๑

เด็กหญิงวิภาดา โพธิเรือง

์

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๕๒

เด็กหญิงกัญญณัฐ ชุมพล
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๕๓

เด็กชายนาวิน ปกปอง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๕๔

เด็กหญิงสุจิรา สากุล
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๕๕
เด็กหญิงวรรณวรรษา

ศรีรักษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๕๖

เด็กหญิงรสญาภา จุลกลับ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๕๗

เด็กหญิงชาลิสา ศาสตร์ทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๕๘

เด็กหญิงวรัญญา เม้าวาท
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๕๙

เด็กหญิงอโณทัย สุขแสงนภา
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายอภิรักษ์ มีศิริ

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๖๑

เด็กชายชนสิษฏ์ สังเงิน
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๖๒

เด็กหญิงขวัญชนก บุตรสี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๖๓

เด็กหญิงศิรินทิพย์ ศักดี
๑๖/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพทะเล ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๖๔

เด็กหญิงเกวลิน บุญรอด
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโพทะเล ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๖๕

เด็กหญิงภานิชญา ทองมี
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพทะเล ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๖๖

เด็กหญิงภัทรพร รอดหิรัญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพทะเล ท้ายนำ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๖๗

เด็กหญิงณิชาภัทร ทับทวี

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านถำคะนอง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๖๘

เด็กชายทัตพงศ์ อ้นที
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๖๙

เด็กชายธณภัทร พรหมมินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กชายพีรวัฒน์ เผือกโสภา

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๗๑

เด็กชายศุภกร ทายะ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๗๒

เด็กชายศุภกานต์ จันทาศรี
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๗๓

เด็กชายธนาดล มาตสมบัติ
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๗๔

เด็กหญิงนภัสสร เปยมฤทธิ

์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓๑ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๕๗๕

เด็กหญิงปลายฝน คดประสิทธิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๗๖

เด็กหญิงสิราวรรณ อาจอารี
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๗๗

เด็กหญิงนริศรา สนใจ
๑๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๗๘

เด็กหญิงดวงนภา แสงหิรัญ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๗๙

เด็กหญิงชนัญชิดา วงศ์ทับทิม
๐๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงอดิศา เคล้าละม่อม

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๘๑

เด็กหญิงอรอุมา โคคีรี
๒๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๘๒

เด็กหญิงกนกวรรณ ปานพลอย
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๘๓

เด็กหญิงศุภรัตน์ วิชัยโย
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๘๔

เด็กชายเจริญ ตระกูลสา
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๘๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เปลียนสนิท

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๘๖

เด็กชายศุกลภัทร คำวังจิก
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๘๗

เด็กชายสุวิชัย ดอนวิชัย

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๘๘

เด็กชายณัฐพล น้อยลา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๘๙

เด็กชายสายฟา พานพุฒ
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กชายพิทวัส พึงอำ

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๙๑

เด็กชายเจนณรงค์ ฟกทอง
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๙๒

เด็กชายวศิน สรสุวรรณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๙๓

เด็กชายนัฐฐพร ด้วงพรม

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๙๔

เด็กชายศุภชัย แปนจันทร์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๙๕

เด็กหญิงพิมญาดา มาลา
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๙๖

เด็กหญิงอภิญญา ผินงูเหลือม
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๙๗

เด็กชายคุณวุฒิ สุวรรณดวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๙๘

เด็กชายธีรพงศ์ ภูมรินทร์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๕๙๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แสงเลิศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๐๐
เด็กชายธีรวัฒน์ วังคีรี

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๐๑
เด็กหญิงปวีณ์ริศา ปานกลาง

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๐๒
เด็กหญิงนาฎยา สอนชุน

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๐๓
เด็กหญิงพลอยมณี เจิมสุวรรณ์

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๐๔
เด็กชายดนุสรณ์ เชิงหอม

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๐๕
เด็กชายจิระภัทร ศรีวิไล

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๐๖
เด็กชายรัฐภูมิ ชุมแสง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๐๗
เด็กชายภูตะวัน

ศรีจันทร์ประพันธ์ ๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๐๘
เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุทา

๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๐๙
เด็กหญิงมินตรา ถินลา

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ วังอ้อ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓๒ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๖๑๐
เด็กหญิงณิชากร พิมพ์โพธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๑๑

เด็กหญิงวรรณนิสา ศรีวิไล
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๑๒

เด็กชายวีรภัทร โกทัน
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๑๓

เด็กชายกฤตภาส พานเงิน
๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๑๔

เด็กชายธนัท อยู่คำ
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๑๕

เด็กหญิงปณิตา พัดหล้า
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๑๖

เด็กหญิงชนิกานต์ สละสิน
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๑๗

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญเทียง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สินสุวรรณ
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๑๙

เด็กชายวรเทพ
สายสุดาจันทร์เพ็ญ ๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๒๐
เด็กชายรัตนชานนท์ พงษ์ประโยชน์

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๒๑
เด็กชายกฤษดากรณ์ อินธิเสน

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๒๒

เด็กชายปฏิเวธ พุ่มแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๒๓

เด็กชายสิรภัทร ปานเกิดผล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๒๔

เด็กชายภานุวัฒน์ ขุนชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๒๕

เด็กหญิงสุชาดา ปนมี
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๒๖

เด็กหญิงฐิตาพร ฉลูรัมย์
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๒๗

เด็กชายนฤเบศวร์ สิงห์รอ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๒๘

เด็กชายวิชนันท์ ทองอุบล
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๒๙

เด็กชายคีตภัทร เรียบร้อย
๒๕/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๓๐
เด็กชายวีรภาพ อาสมาน

๒๒/๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๓๑

เด็กชายศุภมงคล สิงห์เดช ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๓๒

เด็กชายสิริณัฏฐ์ คำหล้า
๒๕/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๓๓

เด็กชายกัณตพล นำฟู
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๓๔

เด็กชายณลงกรณ์ เกิดบุญมา
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๓๕

เด็กชายธีรภัทร แก้วสว่าง
๒๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๓๖

เด็กชายวุฒิชัย รัตนะวัน ๔/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๓๗

เด็กหญิงศิริประภา ดุลมา
๒๗/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๓๘

เด็กหญิงสุพพัต ศิลปยวง ๓/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๓๙

เด็กหญิงอริสา พรโครกกรวด ๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๔๐
เด็กหญิงปยฉัตร

ฉัตรไพศาลพิทักษ์
๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๔๑

เด็กหญิงลลิตา ปนน้อย
๑๓/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๔๒

เด็กหญิงฐปนัท สุวรรณศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๔๓

เด็กหญิงเนตรนภา พรมจิว

๋

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๔๔

เด็กหญิงกฤษณา ปญญายาว
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓๓ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๖๔๕

เด็กหญิงชลนิชา บุญสิน
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๔๖

เด็กหญิงสาธินี พุ่มม่วง
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๔๗

เด็กหญิงศิริพร นนท์ชัย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๔๘

เด็กชายฉัตรพร คำเขียน
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๔๙

เด็กชายวชิรวิทย์ อุปกูล
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๕๐
เด็กชายวีรภัทร รุ่งแสง

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๕๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ ต่อมยิม

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๕๒

เด็กชายทัปพนธ์ จันทวาท
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๕๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ กัญญา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๕๔

เด็กหญิงสุชัญญา พุฒดี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๕๕

เด็กหญิงประภาพร ปนทอง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๕๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ ด้วงเงิน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง ท่าบัวทอง  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๕๗

เด็กชายเอกภพ ไม้ทอง
๑๓/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๕๘

เด็กชายศุภวัตร์ พวงศิลป ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๕๙

เด็กชายกฤษกร เพ็ชรพิจิตร
๑๓/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๖๐
เด็กชายชิติพัทธ์

ฉัตรไพศาลพิทักษ์ ๙/๑๐/๒๕๕๓
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๖๑

เด็กชายกันตธร สุขหนุน ๑๐/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๖๒

เด็กชายภัทรกร มัชชิมา
๑๙/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๖๓

เด็กชายปญญพัฒน์ ยาแปน
๒๘/๙/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๖๔

เด็กชายธนพนธ์ ปจจะรี
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๖๕

เด็กชายธนโชติ จันทร์เทศ ๑๐/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๖๖

เด็กชายชโยดม ศรีสวัสดิ

์

๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๖๗

เด็กชายเกียรตินิยม แก้วโมง ๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๖๘
เด็กชายธีรเมธาวิทย์ ชาวลุ่มบัว

๑๒/๒/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๖๙

เด็กชายดาวรุ่ง หุ่นลาย ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กชายอดิศร เมฆโพธิ

์

๓๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๗๑

เด็กชายแผ่นดิน อ่อนเกิด
๑๔/๑/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กชายรัชชานนท์ ร่มภักดิ

์

๑๕/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๗๓

เด็กชายพรมพิริยะ ฟกสนิท
๑๘/๕/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๗๔

เด็กหญิงสิริฤทัย สิงหะเรือง ๑/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๗๕

เด็กหญิงภูริชญา พูลเพิม

่

๑๓/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กหญิงขวัญจิรา หนีภัย
๑๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๗๗

เด็กหญิงจุฑามณี คุณบุตร
๒๗/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๗๘

เด็กหญิงชรินรัตน์ จับสังข์
๑๙/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๗๙

เด็กหญิงเบญจพร ยาแปน ๔/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓๔ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กหญิงวริศรา กล้าแข็ง

๒๒/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๘๑

เด็กหญิงนภัสวรรณ ร่วมสกุล
๒๔/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๘๒

เด็กหญิงศรัญญา เมืองทอง ๒/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กหญิงณิชาภัทร แสงศร ๓๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๘๔

เด็กหญิงกมลพร จันทร์สงเคราะห์ ๒/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๘๕

เด็กหญิงณฐพร นาคชม
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๘๖

เด็กหญิงปรีดา จีนรัตน์ ๔/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กหญิงฐิติยา อยู่ศิลปชัย ๒/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๘๘
เด็กหญิงพิชชานันท์ พ่วงเคลือ ๔/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๘๙

เด็กชายอนุวรรตน์ จาถา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายวีรภัทร โพธิศรีพิทักษ์

์

๒๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กชายมนตรี คุ้มดี ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๙๒

เด็กชายติดตะวัน ทัศนาพร
๒๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๙๓

เด็กชายภูวเดช บัวดี
๑๒/๖/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๙๔

เด็กชายอนุชิต ภู่นา
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กชายนราธิป ทรัพย์เมฆ ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๙๖

เด็กชายกฤษกร ต่อมยิม

้

๗/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๙๗

เด็กชายชนันธร จันทร์ฤทธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๙๘

เด็กชายปรเมศ บรรจง ๑๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กชายพีรภัทร นาคดี
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กชายศรัณย์ เทียมมล

๒๓/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กชายเจษฎา ฉัวประเสริฐ

่

๑๖/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายธนกฤต คุ้มสวัสดิ

์

๘/๓/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายอริญชัย อุแสง

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กหญิงปริตา อิงเขนย

๒๖/๘/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กหญิงจันทนา กลินซ้อน

่

๘/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๐๖ เด็กหญิงณภัทรสวรรณ์
เพชรพิจิตร

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กหญิงณัฐชา พรมพินิจ

๒๘/๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กหญิงณัฐกฤตา โพธิคง

์

๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงชาลิณี อยู่จันทร์

๑๖/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ อำภา

๑๗/๑๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงอภัสรา สุขแสง
๑๖/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๑๒

เด็กหญิงธัญรัตน์ จันสกุล

่

๑๑/๓/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๑๓

เด็กหญิงชิดชนก สมตน
๑๖/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๑๔

เด็กหญิงอริสซ่า ดาวเซล
๒๖/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓๕ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๗๑๕

เด็กหญิงวดี อินยะบุตร
๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๑๖

เด็กหญิงณัฐมน ฤทธิแผลง
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงมาศ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๑๘

เด็กหญิงรดามณี จักศรีรัตน์
๑๒/๓/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๑๙

เด็กหญิงทิพวัลย์ สุขกันท์
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงกัลยา สิทธิสันเทียะ

์

๑๖/๘/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๒๑

เด็กหญิงโศรยา จำเนียร
๑๙/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๒๒

เด็กหญิงฐิตาพร สงแจ้ง ๘/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๒๓

เด็กชายสานิตย์ เทียมมล
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๒๔

เด็กชายชยณัฐ ดาวเทียน ๖/๔/๒๕๕๑ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๒๕

เด็กชายกฤษณพงษ์ อภิชัยนรบุตร
๑๔/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กชายสุรพัศ พ่วงพร้อม
๒๙/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๒๗

เด็กชายสุทัศน์ ศรีอิม

่

๑๒/๙/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๒๘

เด็กชายธีรภัทร ตรองตรึก
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๒๙

เด็กชายภูรินทร์ เกตุหอม
๒๗/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายรัฐพงษ์ โฉมงาม

๓/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๓๑

เด็กชายศิริวัตน์ บัวดี
๑๗/๖/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๓๒

เด็กชายจิรายุ จันทร์พันธ์
๑๙/๔/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๓๓

เด็กหญิงเกวลิน เกษอาง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๓๔

เด็กหญิงอิงฟา สุขใส
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๓๕

เด็กหญิงภัทรธิดา เกตุโฉม
๑๗/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๓๖

เด็กหญิงจิราพร ผึงอาศัย

้

๘/๙/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๓๗

เด็กหญิงสุพพัตรา หอมหวน
๒๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กหญิงพิชชาพร มิคะนุช ๕/๗/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๓๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พลอยทับทิม ๒๐/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงอริสา ทองใบ ๙/๖/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๔๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ สุวรรณศรี
๑๓/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๔๒

เด็กหญิงภัทรธร หุ่นลาย
๒๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๔๓

เด็กหญิงเมธาพร เกิดนิม

่

๑๕/๕/๒๕๕๑
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๔๔
เด็กหญิงพิชญาวรรณ ปญญาดี

๑๓/๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๔๕

เด็กหญิงกมลวรรณ บางแดง ๓/๘/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๔๖

เด็กหญิงชุติมา พิมพ์ขาว
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๔๗

เด็กหญิงกวินธิดา พูลทรัพย์
๒๘/๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๔๘

เด็กหญิงประภัสสร พุ่มกุหลาบ
๑๘/๘/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๔๙

เด็กชายสุริยะ ดอนศรีคุ้ม ๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓๖ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๗๕๐
เด็กชายนฤมิตร นาเมฆ

๑๘/๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๕๑

เด็กชายเทพอมร สองเมือง ๗/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๕๒

เด็กชายพงศทัศน์ จำคำ
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๕๓

เด็กชายกิตติธัช อินขาว

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๕๔

เด็กชายยชุรวิทช์ ไชยโคตร

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๕๕

เด็กชายอัสนี บุสดี

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๕๖

เด็กชายวัชระพล คงอินทร์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กชายธันวา เกตุโฉม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๕๘

เด็กชายชนาภัทร ไมตรัตน์

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๕๙

เด็กชายคณิน ธีโรภาส

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายทัตเทพ เงินมงคล

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ จันทะคา

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๖๒

เด็กชายณัฐพงศ์ ชูจิตร ๑/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๖๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ ไร่พุทธา
๒๒/๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๖๔

เด็กชายอธิษฐ์ มัฆวิน ๗/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๖๕

เด็กชายธนัชพล ประเสริฐ
๑๔/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๖๖

เด็กชายวีรวุฒ เรืองจาบ
๒๑/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๖๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ สงแจ้ง
๒๒/๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๖๘

เด็กชายทินกร ต่อมยิม

้

๒๔/๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กชายทัน สุดสงวน
๑๔/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กชายแทน สุดสงวน

๑๔/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๗๑

เด็กชายภูผา อโนสี ๗/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๗๒

เด็กชายสหรัฐ เต็งสุวรรณ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๗๓

เด็กชายทิวากร คำภักดี ๑/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๗๔

เด็กชายวัชรินทร์ ทังทอง

่

๑๖/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๗๕

เด็กชายรชต พิมทัย
๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๗๖

เด็กหญิงกวินทิพย์ พูลพิพัฒน์ ๘/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กชายธีรภัทร สาระนัย
๒๘/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๗๘

เด็กชายณัฐพล ฉุยมานะ ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๗๙

เด็กชายระพีพัฒน์ ยศดี ๒๐/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงปุษยามาส นาคชืน

่

๑๗/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขุนพิลึก

๒๔/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๘๒

เด็กหญิงอรรถยา กสิฤกษ์ ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๘๓

เด็กหญิงณัฐชา วงค์อุไร ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๘๔

เด็กหญิงสุพิชญา มันเหมาะ

่

๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓๗ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๗๘๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ชูจิตร ๑/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๘๖

เด็กหญิงมริสา ทองด้วง ๘/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๘๗

เด็กหญิงสุภนิดา เพ็ชรมีดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๘๘

เด็กหญิงธนพร สุขบุญโต

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๘๙

เด็กชายธเนศ นุกูล
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายพงศ์กร พลอยเขียว

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๙๑

เด็กชายชยานันต์ ปนทอง
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๙๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อยู่สินไชย

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๙๓

เด็กหญิงชุติภา หิมพาน
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๙๔

เด็กหญิงวิลาสินี อินเกตุ
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๙๕

เด็กชายนันทภพ เทียมมล
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๙๖

เด็กหญิงวรพร เมฆหนู
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๙๗

เด็กชายมนัญชัย อุแสง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๙๘

เด็กหญิงสาวิตรี สีสวาท
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๗๙๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร เจริญรบ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงภัคจิรา พุกเจริญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กชายภัครพล ไชยเชษฐ์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๐๒
เด็กชายวิศิษฎ์ โอสถ

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กชายฉัตรชัย พิทักษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๐๔
เด็กชายนพคุณ สอนบัว

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๐๕
เด็กชายกษิดิศ ละขะไพ

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๐๖
เด็กชายสุรเชษฐ์ เกตุแก้ว

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๐๗
เด็กชายต้นรัก ธาดาพงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๐๘
เด็กชายศตวรรษ ยังเพ็ง

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๐๙
เด็กชายอนันต์ดา ขุนทองจันทร์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๑๐
เด็กชายปฐวี รอดบัว

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๑๑

เด็กหญิงสุนิสา ปมะนาว
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๑๒

เด็กชายทินกร บุญสนาน
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๑๓

เด็กหญิงกัลย์สุดา สุขเจริญ
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๑๔
เด็กหญิงรัชต์ประภา สุวันทา

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๑๕

เด็กหญิงณัฐธยาน์ ชุ่มชืน

่

๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๑๖

เด็กหญิงอาทิตยา ทองละมูล
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๑๗

เด็กชายอริย์ธัช สุขพันธ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๑๘

เด็กชายจีรพันธ์ ปนเกิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๑๙

เด็กหญิงศศิประภา แย้มสุทธิ

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓๘ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๘๒๐
เด็กหญิงข้าวฟาง ลังก๋า

๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๒๑

เด็กหญิงสุนิษา ฉายศรี
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๒๒

เด็กหญิงพนิตสุภา ยะสา
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๒๓

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ เขารูปช้าง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๒๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ประภายภัก
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๒๕

เด็กชายนรากร เนียมพันธ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๒๖

เด็กชายวีรพงศ์ สุริยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๒๗

เด็กชายอาธิศักดิ

์

จันทร์เขียว
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๒๘

เด็กชายวัชรพล เนียมคล้าย

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๒๙

เด็กชายภควัตร เขียวขำ
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๓๐
เด็กชายพิสิฐ โพธิแก้ว

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๓๑

เด็กชายสกรรจ์ คะระนันท์
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๓๒

เด็กชายธนากร สนธิ
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๓๓

เด็กชายอนาวิล จันทร์บัว
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๓๔

เด็กชายสาธิต อินหัน
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๓๕

เด็กชายจิรวัฒน์ สะเทือนไพร
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๓๖

เด็กชายณภัทร สุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๓๗

เด็กหญิงขวัญจิรา ปานทิม
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๓๘

เด็กหญิงชุติกานต์ เกตุอินทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๓๙

เด็กหญิงสุพิชชา พุทธเกษม
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงกนกพร ตุนานันท์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๔๑

เด็กหญิงแคทรียา โรจนบุรานนท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๔๒

เด็กหญิงมัณฑนา พุทธกำจร
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๔๓

เด็กหญิงเกตุแก้ว แก้วเทวี
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๔๔

เด็กหญิงณัฎฐากร บุญประมุข
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๔๕

เด็กหญิงขจารี กุลจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๔๖

เด็กหญิงสุภัสสร จันดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๔๗

เด็กหญิงสุพัตรา นันทพรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๔๘

เด็กหญิงปริชญา กฤษนัน

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๔๙

เด็กหญิงภัฌชพร เชิญกลาง
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายภาณุพงศ์ แพ่งพันธ์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๕๑

เด็กชายสุทิวัส โพธิตุ้ย

์

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๕๒

เด็กชายสิรวิชญ์ อินทร์เท้ง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๕๓

เด็กชายศุภกิตต์ คนธรรพ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๕๔

เด็กชายปริญญา ศักดิเนตร

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓๙ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๘๕๕

เด็กชายธนาวุฒิ เนตรสุริวงค์
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๕๖

เด็กชายกฤชกร สุขทัศน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๕๗

เด็กหญิงชาลิสา เขียวขำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๕๘
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ กลำโภชน์

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๕๙

เด็กหญิงภัทรศรี รัตนเจียมรังษี
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงสุณิสา คนธรรพ์

๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๖๑

เด็กหญิงกัญญากร ชนะสงคราม
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๖๒

เด็กหญิงศิริวรรณ แย้มสันต์
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๖๓

เด็กหญิงลักศิกา บุญยก
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๖๔

เด็กหญิงอำภา ขุนละคร
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๖๕

เด็กหญิงญาณกร ภูมิชาติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๖๖

เด็กหญิงณัฐพร สวัสดิชัย

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงรจนา เอียมคำ

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๖๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ สิงหา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๖๙

เด็กหญิงสุภนิดา เพ็ชรไทย
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กชายณัฐนนท์ พูลเงิน

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๗๑

เด็กชายจตุพิธ จันทร์บัว
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๗๒

เด็กชายชยุต สาทอง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๗๓

เด็กชายวรนันท์ ม่วงเอียม

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๗๔

เด็กชายกิตติพัทธิ

์

ประไพภักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๗๕

เด็กหญิงวิภาวินี เมืองหลวง
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๗๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ คำเมืองคุณ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๗๗

เด็กชายปฏิภาณ ศักดิเนตร

์

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๗๘

เด็กหญิงกันทิชา รุ่งโรจน์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๗๙

เด็กชายกิตติธัช ลาหัวโทน
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงปาคำ ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กชายสันติภพ เกตุเปย

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงปาคำ ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๘๑

เด็กชายธนะโชติ ขวัญเปย

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงปาคำ ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๘๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ศรีสุวรรณ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงปาคำ ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๘๓

เด็กหญิงธนารักษ์ ทองคำ
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงปาคำ ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๘๔

เด็กหญิงพรรณนิดา อินหันต์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงปาคำ ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๘๕

เด็กหญิงบัณฑิตา ฮ่องคำ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงปาคำ ดงกลาง  

พจ ๓๔๖๐/๔๘๘๖

เด็กหญิงศรัณย์พร ครุฑนิมิตร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงปาคำ ดงกลาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๔๐ / ๑๔๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๔๖๐/๔๘๘๗

เด็กหญิงอนุธิดา ชูรัตน์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงปาคำ ดงกลาง  

รับรองตามนี

้

(พระเทพปญญาภรณ์)

รองเจ้าคณะภาค ๔

๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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