
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๒,๐๔๔ คน ขาดสอบ ๓๗๒ คน คงสอบ ๑,๖๗๒ คน สอบได้ ๑,๐๔๐ คน สอบตก ๖๓๒ คน (๖๒.๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๐๐๑
นางสาวนงนุช เรืองฤทธิ

์

๑๕/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๐๒
นายเอกพจน์ เนตรคำ

๐๒/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๐๓
นายธิติวุฒิ สรรพาวุฒิ

๒๑/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๐๔
นายสมบูรณ์ คลังสมบัติ

๒๕/๐๖/๒๕๐๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๐๕
นายสมเกียรติ นาคเทียน

๒๙/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๐๖
นายนพพล คะชานันท์

๐๒/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๐๗
นายมานพ สุขค่า

๐๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๐๘
นายคงเดช พรารักษ์

๑๘/๐๙/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงพจนารถ เนาว์กลาง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง วัดคลองคู้  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๑๐
นางสาววีรยา ยีคิว

่ ้

๑๔/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายพงศธร สนรอด

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายกฤษณพงศ์ สุขอร่าม

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายรุ่งรดิศ เพ็ชรล้อมทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ วัดยางคอยเกลือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายธีระพงษ์ มโนราช

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงปริม ทรัพย์มาก

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กชายธนพล กะบุญรัตน์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงวรรณวิษา รักษางาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กหญิงอัจฉราพร สิงห์จันทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ วัดราชช้างขวัญ  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กชายพัณณกร อิมใจกล้า

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงพีรพร โกศการิกา

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กชายธนกฤต กัณทะษา

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายชาคริต ศรีระวัตร

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พันธ์ขจร

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กชายธนวัฒน์ ม่วงอ่อน

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑ / ๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กชายเกียรติกุล เรือนดี

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กชายพรพิพัฒน์ ศรีนาหอม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายศราวุฒิ รุ่งสว่าง

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายนภนันท์ ผะอบเหล็ก

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายศิรธัช พลพืช

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายโทน -

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กชายเอกรัตน์ เขียวพุ่มพวง

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายสุกนต์ธี นาเคนทร์

๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กชายกิตติภพ กลิงนาราง

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายปารเมศ รักษางาม

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กชายนำพล ฝายแสน

๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กชายธนา เกษจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายธเนศพล เกิดพันธุ์พงษ์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายปริญญา จิราพงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายธนธรณ์ ตุตะพะ

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กชายธนพล สมหล่าย

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กชายนพวิทย์ สุขขำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายไชยเชษฐ์ กลินบุญ

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายศุภเสกข์ จิตรณรงค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายเตชิต ทองมี

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กชายพรเทพ กาสีทอง

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กชายปฏิภาณ แตงแจ้ง

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายธีรยุทธ กัณทษา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กชายชารัญ ทองคำ

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายสุรชัย เพชรนิล

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายทินภัทร จำนงค์ภักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงศิริพร สละสิน

๒๔/๐๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงญาณิศา วงศ์วาส

๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงพรชิตรา สุขเทศ

๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงสุนิตา ขุนชัย

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงวรรณิษา ขำมอญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กหญิงอริศรา ชาชาวนา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ยอมสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงศุภาวรรณ ครุธทิน

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงกนกพร เอกมาตย์

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒ / ๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงสุภัสสรา ควรสมบัติ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงจิณห์นิภา ทองสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงสายธาร สุขใจ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงวนิดา ม่วงมี

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุขเกิด

๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงฐิดาภา องอาจ

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงธนาภา สิทธิเวช

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงธนพร จูชาวนา

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงธัญกร แก้วมัน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงวรัณยา แสงศรี

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงญาณี ฤกษ์อุดม

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงสุธิดา เพ็ชรัตน์

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงลลิตา ทองเพ็ง

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงอัยย์ลดา เปลียนเพ็ง

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กหญิงณัฐนิช โฉมงามดี

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงลักษมีรย์ สมทรัพย์

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงวนัชพร เล็กประเสริฐ

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงธัญพิชชา อุปจันทร์

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงจิรัฐติกานต์ มูลศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ครึบกระโทก

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงบุษญาณี อัมพฤกษ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงสุนิชา ผิวหลง

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงญาณิศา วิมล

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงฑิฆัมพร พินิจ

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงณัฐมล แหวนทองคำ

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงณีรนุช สิงหา

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงณัฐธิชา อินหาดกรวด

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กหญิงสุชาวลี ทัดเทียง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงอริสา เสมงคล

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงจิรภัทร บุตรทองมูล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงอาจรีย์ อำกำเนิด

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงวรรณิดา โฉมอินทรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงจีระนันท์ จันทร์หอม

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กชายมาณพ จันเทวี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓ / ๓๑
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พจ ๓๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายเสกสรรค์ คงเมือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงทิพยา พลพืช

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายพลภัทร มัจฉา

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงอติกานต์ ยกให้

๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายนพดณ ลือเมือง

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายปญจพล เปลียนสนิท

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายกิตติกรณ์ เมืองกลาง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงกิตติพร เหล่ามงคล

๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงณิชาลักษณ์ เทียนขำ

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงเภาวนา สีใต้

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงชาลิสา พินิจภาระ

๑๑/๑๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงประภาพร คิดะ

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงนิศารัตน์ นิมนวล

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงพันพัสสา ราชดี

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๐๙
เด็กหญิงสิริมาศ บางยิม

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๑๐
เด็กหญิงวนัชพร หมอกมืด

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๑๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พยัคฆชาติ
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๑๒

เด็กหญิงวริษา อินยานวล
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงสมฤทัย ครองสิน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงศศิชา เกิดโอภาส
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงอารดา สุขเกษม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๑๖

เด็กหญิงปลายฟา ชายเพ็ชร
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๑๗

เด็กหญิงบัณฑิตา หาญแก้ว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ อาจวิชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กวินรัตนวัฒน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงบัณฑิตา เมืองนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๒๑

เด็กหญิงธนพร ยาทา
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงกนกพร แพรสุรินทร์
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายกฤตนัน อานุภาพ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายพลวัฒน์ สว่างเนตร
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายเจนชัย ใจดี
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๒๖

เด็กชายฐิติวัฒน์ ปณราช
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายจิรวัฒน์ คำแตง
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายปณกาน ยะเปย
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขศรี
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวชิร วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔ / ๓๑
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พจ ๓๖๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายรุ้งเพชร บุตรประวัติ

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง วัดเขารูปช้าง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงสุพาพรรณ อุ่นใจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง วัดเขารูปช้าง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงศุภิสรา พวงสุบิน
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง วัดเขารูปช้าง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงอารียา ยอดสุทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง วัดเขารูปช้าง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงศิรินญา ลอยพิลา
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง วัดเขารูปช้าง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กชายคฑาวุธ รานอก
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ มีศรี

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดฆะมัง วัดฆะมัง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๓๗
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ พูนอนุ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาว วัดเนินยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงชาลิสา ชมโพธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาว วัดเนินยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ประเคนทอง
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาว วัดเนินยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พิษอ่อน

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาว วัดเนินยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายนฤพล โสมสุพรรณ
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนแตง
วัดเปยมเจริญราษฎร์

 

พจ ๓๖๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายทักษ์ดนัย ไทยเทศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนแตง
วัดเปยมเจริญราษฎร์

 

พจ ๓๖๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายภัทรพงศ์ ชืนชม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนแตง
วัดเปยมเจริญราษฎร์

 

พจ ๓๖๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงสุชานุช งามอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนแตง
วัดเปยมเจริญราษฎร์

 

พจ ๓๖๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ทองครุฑ

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนแตง
วัดเปยมเจริญราษฎร์

 

พจ ๓๖๕๙/๐๑๔๖ เด็กหญิงประกายวรรณ
ลาภเกิด

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนแตง
วัดเปยมเจริญราษฎร์

 

พจ ๓๖๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงรุ่งนภา หอมหุน
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนแตง
วัดเปยมเจริญราษฎร์

 

พจ ๓๖๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงพรรณพัชร รุณนะทัศ
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนแตง
วัดเปยมเจริญราษฎร์

 

พจ ๓๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงวาสินี สิงหะ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนแตง
วัดเปยมเจริญราษฎร์

 

พจ ๓๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กหญิงมาลิณี แก้วอ่อน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนแตง
วัดเปยมเจริญราษฎร์

 

พจ ๓๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายอภิชาต เม่นสุข
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา วัดหนองนาดำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กชายไพโรจน์ บุญเกิด
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา วัดหนองนาดำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กชายปริญญา จำปานา

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา วัดหนองนาดำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงจุฑามณี จันทร์นนร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา วัดหนองนาดำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงนันทิชา บัวสิงห์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา วัดหนองนาดำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๕๖
เด็กหญิงพลอยไพริน แก้วอ่อน

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา วัดหนองนาดำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายทวีศักดิ

์

ชมภูวิเศษ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา วัดหนองนาดำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงลลิตา ทองยิม

้

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กชายปรีดี แก้วเมือง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กชายจักรภัทร ทองเจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายธนวัฒน์ สุทธิประภา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงพัณนิตา สังข์บุญชู
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรียอด
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญทัศน์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายวัชรพล เกลียงหมดจด

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงศิริวรรณ บุญมาวัฒน์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงพณิดา ยีสุ่นแก้ว

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงอุบล เพ็งแจ่ม
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงอรพรรณ เหลียมกำแหง

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงประภัสสร ศรีผึง

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงศตพร พุกเนียม
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงกัญจนพร ต้นจันทน์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ วัดหัวดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๗๓

นางสาวธัญยาพร แสนสุข
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกรดพิทยา วัดวังกลม  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๗๔

นางสาวหฤทัยรัตน์ นิมขาว

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังกรดพิทยา วัดวังกลม  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงนำทิพย์ ส่งแจ้ง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังกรดพิทยา วัดวังกลม  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กชายพงศ์ภัค ทิพเนตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงสิริกร บุญเชือ

้

๓๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงพนิดา รัตนโค้น

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงนัฎทิชา นิลบุตร
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงกาญจนาพร บุญไทย

๑๘/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายรัชชานนท์ คงสมุทร
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงพรชนก รัศมี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงเมธินี ผึงพิพัฒน์

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงลลิตา กองเต็ก
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงวรัญญา หนุนเมือง
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงอาทิตยา พิศดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงนิภาวรรณ อายุยืน
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กชายวัชรานนท์ วุฒิชัยสิทธิ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายณัฐพล ปอมสาหร่าย
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กชายจักรพงษ์ จันทร์แก้ว

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงณิชนันท์ ส่งศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วอำไพ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกิดเนตร
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงจิราภา ประสพสุวรรณ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงปภาวี อำแห
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายกิตติชัย แสนหลวง
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายวีรเชษฐ์ อิมสิน

่

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายพิสิฐ ขุนด่าน

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงวรรณธิดา เมฆประทีป
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖ / ๓๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายจิรเมธ ทองประหยัด

๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๐๑
นางสาวเนตรนัดดา โคกทอง

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๐๒
นายยุทธนา ปลืมบัว

้

๒๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๐๓
นายภานุมาส สายสุวรรณ

๐๕/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีพิทยา วัดท่าฬอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๐๔
นางสาวสุประภา ยังกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

วัดวังมะเดือ

่

 

พจ ๓๖๕๙/๐๒๐๕
นางสาวเจนจิรา หงษ์สัมฤทธิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

วัดวังมะเดือ

่

 

พจ ๓๖๕๙/๐๒๐๖
นางภัทราภรณ์ วิเวกหัสกัณฑ์

๐๖/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

วัดวังมะเดือ

่

 

พจ ๓๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายสรชา ชะนะคุณ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายอนุชิต ทองเจริญ

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายธนวัฒน์ ถนอมชีพ

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงรวยลาภ จักรเพ็ชร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงอรัญญา สุขสวัสดิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงบุญรัตน์ พึงอาศัย

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายเด่นดนัย กลินจันทร์

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อินทรักษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงปริศนา ศรุฑศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงศรัญพร เข็มจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กหญิงธดากรณ์ มาเรียน

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายชุติพนธ์ ยูรมาตร์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กหญิงสมฤทัย มาอินทร
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงณิชดาพร ยีคิว

่ ้

๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงสุภาพร กลินจันทร์

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บุญวัดหงษ์
๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงวรรนิสา แก้วแจ่มใส
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กหญิงนำผึง

้

ติณะมาศ
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กหญิงศรีสุดา ศรีอาวุธ
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงศศิภา ไวยวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ วัดหาดมูลกระบือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงพนิตพร ศรีสังข์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงณิชชาอร จุลกะระวิ
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เอียงหมี

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงโชษิตา เพิมพรม

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงพรปวีณ์ เมฆอำ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สารฟู
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงมณีจันทร์ ศรีภิรมย์
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงจันทิมา มุสิกะพันธ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายพงศ์ภัศ เลาวกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายณัฏฐพล ฟกแก้ว
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายจิตรกร สามาเถือน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงฐิติมา ทองกลัด
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงวิชญาดา เทพปาหมาก
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงรตา หลีเกษม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๔๑

เด็กหญิงกนกพร เกียวเกิด

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงณัฐชยา สุขเล็ก
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงณัฐชยา เทียนปอม
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงกชกร จิตรณรงค์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงชนากานต์ รักษาพล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๔๖
เด็กหญิงณฐกาญจน์ อยู่สุภาพ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงจันทร์จิรา ทันนิเทศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงพัชรวรรณ หงษ์ลอยลม
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงรวินท์นิภา จันทะโก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงบุษกร นาควิจิตร

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงบุษกร เกตุปทุม
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงณิชาภัทร จีนสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงโชติมา จำปานา
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายกันตภูมิ ด้วงนิม

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายเหมวิชญ์ อินทรชาติ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กชายธนกฤต นิลสนิท
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงวีนัส แสนสุข
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงเมธาพร โพธิศรีงาม

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงวราภรณ์ มังมี

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงนุชคนึง เจริญสุข

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร วัดท่าหลวง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๖๑

เด็กชายพยุพนธ์ แสนพลพ่าย
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายพีรพงษ์ จาดมี
๐๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายมาโนช ฉิมทอง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายสัญชัย แจ่มแจ้ง
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงกมลวรรณ กรีพัต
๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายมนัสวิน มินิพันธ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กหญิงอภิชญา เหมือนเชตุ
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงสุธีมนต์ นพยอด
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๖๙

นายนเรศ พินิจ
๑๑/๐๘/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๒๗๐
นางมณี ศรีบุรินทร์

๑๒/๐๒/๒๕๐๗

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงพรธิรา สุ่นเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงจิราภัทร ศรีอัมพร
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๗๓

เด็กหญิงรวิษฎา เกษกาญจนานุช
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงบุญสิตา บัวบุตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงชะพลู วัดดงชะพลู  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายนัทธพงศ์ คำนวม
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับยา วัดโรงช้าง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงสุวภัคร เอียมคำ

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับยา วัดโรงช้าง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงธนพรรณ พรรญราช
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับยา วัดโรงช้าง  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๗๘

นายสุภาพ สุขเจริญ
๒๘/๑๐/๒๕๒๕

โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) วัดเนินสมอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๗๙

นางสาววรรณิศา ทิวาลัย
๒๓/๐๗/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) วัดเนินสมอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายชิน บุญคล้าย

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) วัดเนินสมอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายวิษณุ นามวงษ์ลือ
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) วัดเนินสมอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงวันเพ็ญ เปรมเขียว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) วัดเนินสมอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงวริศรา พิมพา
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) วัดเนินสมอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๘๔

เด็กหญิงวรรณดา จอมทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) วัดเนินสมอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๘๕

นางพยอม ภู่เกตุ
๑๖/๑๐/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๘๖

นางสมทรง บุตรวงศ์
๒๖/๐๔/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๘๗

นางพิมพัชฌา เส็งพานิช
๐๑/๑๑/๒๕๐๓ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๘๘

นายตรีเพชร ใจดี
๑๒/๐๓/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๘๙

นายสรายุทธ์ เส็งพานิช
๐๖/๑๐/๒๕๐๗ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๙๐
นางรัชนีวรรณ เพ็ชรภูมิ

๑๓/๑๐/๒๕๐๙ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๙๑

นายนรงฤทธิ

์

ศรีทอง
๒๘/๐๓/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๙๒

นางสาวสุพัตรา ยอดเปลียน

่

๐๒/๐๗/๒๕๒๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๙๓

นางสาวพัชรี ชาวพิจิตร
๑๙/๐๒/๒๕๒๘ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๙๔

นายกฤษณะ ทัดทรง
๑๖/๐๑/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายปวิช พูลทอง
๒๑/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญตา
๐๕/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายมณฑล อยู่คง
๑๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๙๘
เด็กชายชาญรณรงค์ บรรลือเสนาะ

๒๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายอนันยช เสนะจำนงค์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายพีรพรร นาคทองดี

๑๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายวิน พรมลา

๐๑/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายฐิรพรรษ พงษ์พานิช

๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายศุภกิจ เกตุพิจิตร

๓๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายบัญชา สอนสุด

๐๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงสุพัตรา ต่วนยนต์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กหญิงนภสร ขัติยะ

๒๕/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงนันทวัน สรรพรอด

๒๙/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันธุ์เอียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงดาวมยุรี เปรมรุ่ง

๒๘/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงกมลชนก ธรรมสร

๒๓/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๑๑

เด็กหญิงธนัญชา ทองสง่า
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงสุพรรษา กลินอ่อน

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กหญิงพรธิวา กรมหลวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กหญิงสุชาดา จอมทิพย์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงวรรณภา ปลืมยิม

้ ้

๐๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายภูตะวัน พงษ์โมลา
๐๘/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายสิทธิพล พูลแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายนัทธพงศ์ เย็นชืน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงปญฑิตา สว่างกุล
๐๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา กลินเจริญ

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงสิริกานดา กลินมะพร

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีไสยเพชร
๐๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงจุฑารัตน์ จิรานุรักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงนภัสกร จันอินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กชายชัชพล สุกสอน
๐๖/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กชายโกศล มูลชาติ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงเบญจมาศ นัยวัฒน์
๐๖/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

วัดปามะคาบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงจันทร์จิรา นงนุช
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กชายเมธานันท์ แก้วทองคำ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กชายนครินทร์ รอดผล

๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายภัคพล รัตนา
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงรวิพร คำหมู่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองถำ วัดหนองถำ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายอาทิตย์ เสนาะจำนงค์
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายดำริ มีเทียม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายกิตติภพ จิราพงษ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงรัชนีวรรณ เวียงยศ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงวรรณภา พันธุระ
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงปวีณา เอียมสำอางค์

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงณัฐพร กลำฉวี
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วงศาพานิชย์

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงกาญจนา ปอมพิมพ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงชนาพร กรน้อย

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ศิลาอ่อน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงอชิรญา อาจวงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงพรพนิต พฤกษ์ธาราธิกุล
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงพรนัชชา ชลิทธิกุล
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงชลธิชา เบ็ญพาด
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงณัฐพร แปงนวลดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายอลัน ปองพัว

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงจันทร์ เดชตระกูล

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายธวัชชัย ฤกษ์สุนทรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายณัฐพล กลำฉวี
๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายทัตพงษ์ ใจขันธ์
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงณิชมน พวงกลิน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงกาญจนา นะคะรังสุ
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ทองงาม
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก วัดไทรย้อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายธีรุตม์ สงวนศักดิ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายภูมินทร์ โพเกตุ
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายมิงขวัญ

่

เค้าศรีวงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงเกวลิน เขียวพรหมา

๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงสุนิสา ดินไสว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปากดง วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายณัฐพงษ์ ใจตรงดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กชายจตุพร แสงโบราณ
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายทรงพล ชูเกาะ
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายอัครชา สาวชาวนา
๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายบูรพา โกฉิม
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายสุทิน สิงห์บ้านหมอ
๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายศุภชัย เขือดี

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๖๙

เด็กหญิงนุชจิรา จุ่มภู่
๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๗๐
เด็กหญิงพัชชะมัย บุญทอง

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีนิล
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วัดวังอ้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กชายอติวิชญ์ ร้องจิก
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงการะเกด ทาดา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๗๔

นางสาววีรดา บัวบาน
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงจิราภรณ์ ปจมนตรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายสุรเชษฎ์ มากอิม

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงณัฐณิชา ผึงโค

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงยศวดี สิงห์สวัสดิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายเสกอนันต์ มาเนียม
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พานเงิน

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงพัชรมัย รังสัง
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กชายวรเมธ เพ็งเรือง
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงวริษา ชูชาวนา
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงอานิตยา มากุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ ฤทธิไกร
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กชายธันวา ลุสนธิ
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงขวัญฤดี ศรีสด
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายธนพนธ์ ทิพย์โอสถ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายณัฐกร แก้วทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ ไวธัญกรรม

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงกนกทิพย์ ทองมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงวิชญาดา หมืนสา

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา ผาสุก
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงมนต์นภา ขุนสิงห์
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายศุภเสกข์ พรมมาลี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายชุติเทพ เล็งเนตร
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายวุฒิชัย แก้วประดับ
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงโยษิตา ทนามสี

๑๒/๑๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงญาดา พะเทศ
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงกรรณิกา วรรณพัฒ

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๐๑
เด็กหญิงสวรรณี มณีศรีวงศ์กูล

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงสุพรรณี มณีศรีวงศ์กูล

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงนันทิกานต์ ปนทอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดงพลับ

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงขนิษฐา สาวาสิทธิ

์

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๐๖
นางศิรินภา แดงสมสะอาด

๒๔/๐๑/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายธีรภัทร โพธิสาร

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายธิติวัฒน์ ทัพสีรัก

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายอนิวรรค สังขพงษ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๔๑๐
เด็กชายนาวี พูลเพิม

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๑๑

เด็กชายวราธร กันสาย
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๑๒

เด็กชายกรรชัย คุ้มดี
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๑๓

เด็กชายธันวา จัทร์ไพโรจน์
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงจีระนันท์ แสงสุข
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงชลนิภา สมาธิ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายธณัฐ เทียมมล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กชายกิตติพงษ์ เดชอุดมชัย

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงริตติรา เกิดรืน

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงชนิตา จันทร์แจ้ง
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงเบญญาภา เทียมศร

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงสุฑารัตน์ นิโกรถะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กหญิงวรฤทัย วงศ์ชัยชาญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงพรนภา เสมอเหมือน
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงพรรณราย คลังเพชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงปณฑิตา โชติ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายณัฐนัน กลินขำ

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายธนกฤต จอเจริญพานิช
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงวราลี ศรีแก้วเทียง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงศิญากานต์ จิระชิตสุนทร
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงณัฐทิชา ศรีสุข

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงภาวรินทร์ บุญคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงสุดาภัทร ร่วมสกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงญานภัทร มณีโชติ
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ฉิมสวัสดิ

์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงชลธิชา ไชยชาญ
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายไกรวิชญ์ สาทช้าง

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงอนงค์พร แซ่โซว
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงอรเทพิน ชูจิตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายนครินทร์ นามวิเศษ

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงสุดาพร ลานนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงปทิตตา แจ่มจำรัส
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายวีรภัทร เพ็งวัน
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๔๓

เด็กชายบรบดินทร์ เอียมแดง

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงกิรติญา สอนทะ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงวราภรณ์ แท่งทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงสุณีรัตน์ กรองกริม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงฐณัตวดี ฟกศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงมลฑิตา เสือคล้าย
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงศศิวิมล ราชจิตร
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๕๐
นายปยะพงศ์ นวดแก้ว

๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๕๑

นางสาวพลอยใจ รอดฟา
๑๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๕๒

นางสาวประภาพร มิงสงค์

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๕๓

นางสาววรินทรา พิมเสน
๑๗/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๕๔
นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นสมัย

๒๙/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๕๕

นางสาวหนึงฤทัย

่

เอียมสะอาด

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๕๖

นางสาวสุกัญญา อ้นพา
๐๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กหญิงนำทิพย์ มณีโชติ
๒๒/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงภควดี แจ้งสกุล
๐๗/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงอริศรา สอนรอด
๑๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กชายวุฒิชัย แหยมดอนไพร

๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กหญิงธิติมา พากเพียร
๐๖/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงกัญญาภัค จันทร์สิงห์
๐๖/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๖๓

นางสุฌาณี นิชี
๑๒/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงพอเพียง ระบอบ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๖๕

นางสมพิศ ฟองชัย
๑๙/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงกัลยา พิมชนะ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายธนโชติ ระบอบ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๖๘

นางสาวพิชชาภา ท้าววัฒนากุล
๑๓/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงกาญจนา มีพุ่ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๗๐ เด็กหญิงพิมพ์ประพัตร
อินทะ

๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายจุมพล ทองประจง
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงสุธารัตน์ โตอ่อน
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ การินตา
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงวรรณพร หนุ่มน้อย
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงสุวพิชญ์ ดอนแดนปน
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงขวัญจิรา วงศ์เสถียร
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายสุรศักดิ

์

สิงห์เรือง
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงศุภิสรา ฟกศรี
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงสุพิชชา ฟกศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๔ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงศิรประภา ผังดี

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กหญิงรวิวรรณ เกิดนิม

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ เกิดนิม

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงธนภรณ์ ขันทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงนภัสวรรณ มีพุ่ม
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงพีรดา ตังมณี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก วัดหนองสะแก  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๘๖
นางสาวเพ็ญประภา สงค์โพธิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๘๗

นางสาวจีราภา แผนนาม
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๘๘

นางสาวจันทร์เพ็ญ แร่เงิน
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงอทิตญา นำพวก
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่รอบ วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๙๐
นางสาวขวัญฤดี ทองรอด

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๙๑

นางสาวจุฑารัตน์ อ่องแดง
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๙๒

นายภูชิต จันทร์หา
๒๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๙๓

นายวุฒิพงษ์ พรมมา
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๙๔

นายกิตติภูมิ โพวะนัด
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๙๕

นางสาวสุชานาถ นาคยิม

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๙๖

นางสาวสุกัญญา ออมสิน
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๙๗

นายยศธนา วาทะยา
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๙๘

นายวัชรินทร์ สุขกลำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๔๙๙

นายธิติพงศ์ ดำสะดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๐๐
นายตรีธวัช เครืออยู่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๐๑
นายพิเชษฐ์ นาคทอง

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๐๒
นางสาวปยะพร หมีแช

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงสายทิพย์ สวรรค์ลำ

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงปญญาพร สามงามยา

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายอานนท์ สร้อยจิตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายมณฑล โปะโดย

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงพิมพา พิมพ์เพชร

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายนิติธร บุญงาม

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงสุกัญญา ดอนสระไพร

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงวราพร เชียงอ่อน

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กหญิงอัญชลี ศิริรัตน์
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงวันวิษา วนาวัลย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

วัดตะพานหิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงอาภัสรา ศรีกุญชร
๐๕/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

วัดตะพานหิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๑๔

เด็กชายธีรณัฐ แย้มสร้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๕ / ๓๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๕๑๕

นางสาวจุฑามาศ
กอประเสริฐถาวร ๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วัดตะพานหิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๑๖

นางสาวสุกัญญา สุขไมตรี
๐๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วัดตะพานหิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงณัชชา
เอกปญญามังมีสุข

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วัดตะพานหิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงชุติมา พุ่มพิน
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ วัดตะพานหิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงจรรยา ขำทับ
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนศรีประสิทธิวิทยา

์

วัดตะพานหิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงปรียามาศ ใหญ่ยงค์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนตะพานหิน วัดเทวประสาท  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงหทัยภัทร บุญยัง
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเทวประสาท  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๒๒

เด็กชายพีรวิชญ์ ชูกำลัง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเทวประสาท  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๒๓

เด็กชายธนาธิป สว่างแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเทวประสาท  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายพาทิศ อาทิตย์ฉาย
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเทวประสาท  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา เชตุชะเอม
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเทวประสาท  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๒๖

เด็กชายเกือกูล

้

จันทร์รอด
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเทวประสาท  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงชนิกา เสน่ห์นุกูล
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเทวประสาท  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงโชติกา นิมฮง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเทวประสาท  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงนรมน ลิมพานิช

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเทวประสาท  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๓๐
นางสาวศิริธิดา ทวนธง

๑๙/๐๕/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดวังไคร้  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๓๑

นางสาวปยะวรรณ บุญรอด
๑๓/๐๒/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดวังไคร้ วัดวังไคร้  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กชายอมลวัทน์ พานิชการ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ วัดดงตะขบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๓๓

นายพรชัย อินเถิง
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๓๔

นางสาวลษิตา ก้อนแก้ว
๐๓/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๓๕

นางสาวจรัญญา แย้มโพธิ

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๓๖

นางสาวมัชฌิมา รอดทัพ
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๓๗

นางสาวสุจิตตา ล่องทอง
๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๓๘

นายพิรันธร วงษ์คำหาร
๐๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๓๙

นายชัยธวัช สุขรอด
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๔๐
นายเอกภูมิ อ่อนโม้

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๔๑

นางสาวภารุจา วงษ์สมบัติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๔๒

นางสาวเกวลี กอนาค
๓๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงราศินี จันทร์อ้น
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงวาสนา ผลในเมือง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๔๕
เด็กหญิงพรรณพนัช ปานแดง

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงสุปรียา คำฉิม
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงภคนันท์ จันทร์ขำ
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงปรัชญา เกติยะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ ประมานณ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๖ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงอัศญา ภูมิศรีจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงอาทิตญา บัวบังใบ
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ปนเทศ
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายจรุงเกียรติ คงชมบุตร
๒๕/๐๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายมานพ สุขสมัคร
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายศุภกร ยมจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายณัฐพร ทรัพย์เมฆ
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายธวิชัย เชือเงินเดือน

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายกิตติพงศ์ ยมจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายสิงหา ชัยสิทธิ

์

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายสุรสิทธิ

์

กันเพชร
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงชญานี ทับจันทร์
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงหยาดทิพย์ คุณกลาง
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงพรนภา อินทร์เงิน
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงภัชราภรณ์ สิงห์หา
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงสุธาวี กระวินยวง

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายพัชรพล บูรพผล
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กชายนวมินทร์ โชติช่วย

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงสุนิชา ทับทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงศศิลักษณ์ มหาสัตย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงสุวรรณา ยมจันทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน วัดทับหมัน  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แก้วเอียม

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด วัดพนมยอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงปาจรีย์ ผลเพิม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด วัดพนมยอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กริงทอง

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด วัดพนมยอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงหทัยรัตน์ พัฒแสง
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด วัดพนมยอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงญาณิสา ขวัญเมือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังสำโรง วัดพนมยอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทร์จันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังสำโรง วัดพนมยอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงธิดารันต์ เรืองอ่อน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังสำโรง วัดพนมยอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๗๘

เด็กหญิงสโรขา สุขสงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังสำโรง วัดพนมยอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงภัทรพร อ้อสุวรรณ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วัดพนมยอ  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายมานพ เครือบุษผา

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า วัดยางคลี  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงวรรณภา แสงจำนงค์
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ วัดทะนง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงมัทนียา สังข์เมือง
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ วัดทะนง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๘๓

นายณัฐวุฒิ สัสดี
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม วัดหนองดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๘๔

นางสาวอรสา จันทา
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม วัดหนองดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๗ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๕๘๕

นางสาวจันทร์จิรา ทองมา

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม วัดหนองดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๘๖

นายสุทธิพงษ์ ปงยศ
๒๔/๐๙/๒๕๐๔ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายสายชล บุญเอนก
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๘๘

เด็กหญิงฐิติพร มงคล
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแดง วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๘๙

นายกนกพล เทียนหิรัญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๙๐
นางสาวเขมจิรา ศรีสงคราม

๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงจารุวรรณ เณรชู
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงกนกวรรณ เรืองจินดา
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงธิดา วงศ์พรม
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงสโรชา อินริว

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงพัชรี เกตุแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงพรนภา ทองสุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงนาฎรดา สีทาเทพ
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงพิลาวัลย์ วิมล
๐๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๕๙๙

นายปวิช อยู่โพธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๑๗

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายศิลาศักดิ

์

บุญเรือง
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายจีรวัฒน์ วิเศษผล

๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายเจตวัฒน์ ภันธมาส

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายธรรมจักร เพ็ชรแสนค่า

๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายณัฐพล คงสมมูร์ณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงพณิดา ยังยืน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงวรัญญา สุขปาน

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายรังสิมันด์ แสนหาร

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายสุภัทรชัย หมินขันอ์

่

๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายอมร ชารีรมณ์

๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วัดวังแดง  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๑๐
นายชัยรัตน์ นำนุช

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๑๑

นายสุรสิทธิ

์

พันเรือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๑๒

นายศุภสร ปูทอง
๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๑๓

นายภูวนาถ ภาโส
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๑๔

นายจรัญ มูลสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๑๕
นางสาวภัทราวรรณ มูลลา

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๑๖

นายศิริสิทธิ

์

สังครุธ
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๑๗

นางสาววัณวิสา อยู่เบิก
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๑๘

นางสาววรรณศิริ ทับทิมอัด
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๑๙

นางสาวอัญชัน บุญมา
๐๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๘ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๖๒๐
นางสาวสุพิชญา มิงกุละ

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๒๑

นายศิลา เนียมสนิท
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๒๒
เด็กหญิงสุภาคินีจิรดา

จีนสลุต
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายจิราวัฒน์ สมจิตร
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงชลธิชา หอมจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงวนิกา สุราฤทธิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงภัทราวดี พิมพ์ทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุ่มพลัด
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงสุธิตา สังข์เอียม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงณัฐชยา เข็มขำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงจุฑาพัชร ฐานโพธิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงอนุสา คงเกษม
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงรัชนียากร ขุนทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงรัตติกาล สมจิตร
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงจิราพร รวบรวม
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงวิภา สมศรี
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ วัดบางลำพู  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงจันทกานต์ ยอดอ่วม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดโพธิทอง "ปกาสิตวิทยา"

์

วัดโพธิทอง

์

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงพรรณวิภา สิงหนาท
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ วัดห้วยหลัว  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๓๘

เด็กหญิงพจนีย์ ทับมัน

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ วัดห้วยหลัว  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายวินัย ด้วงกัน
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสำโรง 'ราษฎร์บำรุงวิทย์' วัดห้วยหลัว  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายพัฒนรัตน์ พวงจำปา

๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายหรรษธร เอียมเอือยุทธ

่ ้

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายวันเฉลิม เรืองวิเศษ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายประกาศิต ปนม่วง
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายเมธา ซิมเจริญ

้

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายนัทธพงศ์ บวบนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงชลธิชา แพเจริญ
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงวรรญา พรมทา
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงสุทัตตา อัวหงวน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงเจนจิรา ชาไพโรจน์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ ด้วงมูล

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงชมพูนุช เนตรสังข์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงสุชาดา บุญมาก
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงภัทราพร ประทุมมาศ
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงเกศินี สาตร์ทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๙ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงธีรรัตน์ ฟกเขียว

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายนพนันท์ พันธ์กลิน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงมณฑิรา สุขประเสริฐ
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๕๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จุ้ยสกุล

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงเกสรา ไตรศัพท์
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงกฤตรัตน์ ศิลป

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงเพียงดาว พิทักษ์อร่ามวงศ์
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๖๒
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา คงสุข

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา โพธิทัย

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๖๔
เด็กหญิงตรีทิตยพิภา เจียบนา

๊

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายจิรายุส กันหา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงลลิตา จันทร์ขำ
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงธัญวรัตน์ มณีษา
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงวันวิสา บุญทวี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๖๙

นางสาวนำทิพย์ นาคขาว
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม วัดชัยมงคล  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๗๐
นายนภัส ชืนผล

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๗๑

นายจิรวัฒน์ โตรอด
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๗๒

นางสาวสุวิชาดา เวชพันธ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๗๓

นางสาวนริศรา น้อยวัน
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายธิติพัทธ์ สุขพรรณ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๗๕

เด็กชายนราวิชญ์ คำจ่า

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายอนิวัต บุญพุฒ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายกฤษฏา พุทธศร
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายวรชาติ เปยมสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๗๙

เด็กชายภูวนัย บุษหมัน

่

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กชายธนายุทธ ยศรุ่งเรือง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๘๑

เด็กชายณัฐดนัย มังมี

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงภนิตา ศรีรักษาพล
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงจุฬารัตน์ ลือหาญ
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงนงจันทร์ คนึงคิด
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงชนิกานต์ ทัดสอน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๘๖ เด็กหญิงสร้อยสุวรรณ
ด้วงสังข์

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงอรนรี ฉิมปาน
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงนิชานันท์ จันทพันธ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๘๙

เด็กชายปุณญกัณฑ์ จันทร์หอม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๐ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายดนุพร จันแดง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายพฤทธ์กนก โตรอด
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๙๒

เด็กชายอรรถพล ธนจารุวิทยากร
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา

วัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๖๕๙/๐๖๙๓
นางสาวปภาวรินทร์ ภักดี

๑๗/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๙๔

นางสาวรสสุคนธ์ คุ้มประยูร
๐๕/๑๐/๒๕๒๙

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงขนิษฐา วงศ์เมือง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๙๖

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีคง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงศิริวรรณ บุนนาค
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงอรนภา มีเครือรอด
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๖๙๙

เด็กหญิงชนิกานต์ มีแหนบ
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กหญิงธนาภรณ์ บานแย้ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กหญิงนรีกานต์ ธรรมชาติ

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กหญิงวัลญา บัวเกิด

๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กหญิงแก้วกาญจน์ เรียงจอหอ

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กหญิงนิศาชล ยอดวิเชียร

๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงจิรัชญา ทองศรีอ่อน

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายธนพล โพธิเพ็ง

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายพงศธร พึงสลุด

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงนันทวรรณ เล็กน้อย

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงณัชชา ยุระยาติ

๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงธนัญญา นาคธูป

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงพนมบงกต บานแย้ม
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๑๒

เด็กหญิงวิลาวัณย์ สิงห์ลอ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงเอกไพลิน คำสอน

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๑๔

นายจิรวัฒน์ จันทอง
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๑๕

นายชนาภัทร ผูกทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๑๖

นายนราพัฒน์ คงเจริญ
๑๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๑๗

นายปรมินทร์ ทองประพันธุ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๑๘

นายประกิต แดงโสภณ
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๑๙

นายพงศ์พสิน มีบุญ

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๒๐
นายรัฐสิทธิ

์

รักสวน
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๒๑

นายวสันต์ โกมล
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๒๒

นายณัฐภัทร สุวรรณศิลป
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๒๓

นายมณเฑียรทิพย์ แดนงูเหลือม
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๒๔

นายวรายุ ใสเขียนวงค์
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๑ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๗๒๕

นายธนโชติ ผึงดี

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๒๖

นางสาวกัญญารัตน์ กล่อมบาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๒๗

นางสาวขวัญเรือน บุญเกิดกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๒๘

นางสาวจิรนันท์ มีสอน
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๒๙

นางสาวญาดาวดี ยอดบุษดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๓๐
นางสาวปรียารัตน์ ขำดำ

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๓๑

นางสาวสิริลักษณ์ นิลเกษม
๑๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๓๒

นางสาวอรุณฉาย ชูอิฐ
๑๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๓๓

นางสาวเจนจิรา อาดำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๓๔

นางสาวณิชาวีร์ ภักดีโต
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๓๕

นางสาวพรนิภา สุดวังยาง
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๓๖

นางสาววนัสชนก นำใจดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๓๗

นางสาวสุวนันท์ โตเร็ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๓๘

นายธนาวุฒิ นุ่มแน่น
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๓๙

นายปญจะ ตุ้มทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๔๐
นายจักรพล ศรีปาน

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๔๑

นายสิทธิพล ใจพล
๒๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๔๒

นางสาวกรกนก แตงอ่อน
๑๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๔๓

นางสาวธนาพร จุลพงษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๔๔

นางสาวสุทัตตา ภักดีโต
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๔๕

นายปรเมศ สุดสงวน
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๔๖

นางสาวสุรีวัน พันธุเกตุ
๒๘/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๔๗

นายณัฐพล ยิงนอก

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๔๘

นายธเนศ รักแจ้ง
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๔๙

นายกิตติชัย ใสยาคม

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๕๐
นายธนภูมิ มีเครือรอด

๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๕๑

นายมัธณะ ปานจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๕๒

นายสุรัตน์ ไกรมะเริง
๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๕๓

นางสาวณัฐชา วงษ์วิลาศ
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๕๔

นางสาวสุวรา จันแก้ว
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๕๕

นายมนตรี เลิศมงคล
๐๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๕๖

นางสาวเสาวภา จันทร์ทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๕๗

นายนพรัตน์ สีจ้อย
๐๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๕๘

นางสาวทักษพร คำจริง
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๕๙
นางสาวประภาภรณ์ ใจดี

๐๗/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๒ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๗๖๐
นางสาวสุธารทิพย์ จิตฤกษ์

๒๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๖๑

นางสาวศุจินันท์ จันทร์รอด
๓๐/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๖๒

เด็กชายชัยรัตน์ อ่อนอยู่
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายวีรกร จูด้วง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๖๔

เด็กชายศุภกิตติ

์

บุญธานี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๖๕

เด็กชายวัชรพล ผาสุข
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๖๖

เด็กชายสงกรานต์ บ่อคำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๖๗

เด็กชายณัชพล การะวิง
๓๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๖๘

เด็กชายสุทิน สุขเกษม
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงแพรพลอย สิทธิราช
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงนัทธมล เล็กชม

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงขวัญจิรา ศรีทองคำ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงวีรดา ฉัตรแก้ว
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงปรารถนา คังคา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๗๔

เด็กชายพงศธร แก้วมีพอ
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๗๕

เด็กชายวิชยุตม์ อุตมา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กชายนพกร คุ่ยดี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายปุณณภัส ลางเงิน
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงดวงดาว บุตรดาวงค์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม วัดปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงชลธิชา เพชรเอือง

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กหญิงตะวันฉาย ทองโชติ

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๘๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ อ้นอินทร์

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงพลอยลดา บุญคบ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กชายโนอาห์ ปญญาอิน

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๘๔

เด็กหญิงกัญญษภัค จันทร
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายกิตติพันธ์ ปานสุด
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงนริศรา วรรณรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงปณิตา ลินไพเราะ

้

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๘๘

เด็กชายวชิระ เสาพรม
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๘๙

เด็กชายวิทยา แซ่วี
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๙๐
เด็กหญิงสุรนาท วงศ์ยา

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงสุวภา ทองดอนยอด
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๙๒

เด็กชายอนุวัฒน์ โคศรี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๙๓

นางสาวณัฐมน สมบุญยอด
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ วัดสามง่าม  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๙๔

เด็กชายอิทธิกรณ์ ทักษิณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทราย วัดเขาทราย  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๓ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงกมลเนตร ใหมสกุล
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเขาทราย วัดเขาทราย  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงนัยนา มาขุนทด

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทราย วัดเขาทราย  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงนฤพร บุญเมือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย วัดเขาทราย  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๙๘

เด็กหญิงนฤมล บุญเมือง
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย วัดเขาทราย  

พจ ๓๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงอรปรียา ละมูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนตะพานหิน วัดจันทรังสี  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงชวัลรัตน์ พุทธรุณ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา วัดจันทรังสี  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงนิชาภา ขุนเพชร

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา วัดจันทรังสี  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงนฤมล อรุณรัตน์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา วัดจันทรังสี  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๐๓
เด็กชายพงศุภกร นารถานนท์

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง วัดจันทรังสี  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงสุพรรษา พิมเสน

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง วัดจันทรังสี  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๐๕
เด็กหญิงรุ่งนภา ราชกิจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง วัดจันทรังสี  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงเกวรินทร์ คำยินดี

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง วัดจันทรังสี  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๐๗
นางสาวจินดา ดิษฐโชติ

๑๒/๐๑/๒๕๐๔

วัดทับคล้อ วัดทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๐๘
นางสาวนวตา ชมพูนุทจินดา

๒๔/๑๒/๒๕๐๐

วัดทับคล้อ วัดทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๐๙
นางสาวผานิตา อินทโชติ

๒๔/๐๖/๒๕๐๑

วัดทับคล้อ วัดทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๑๐
นางสาวรตินัย ผายรัศมี

๒๕/๑๑/๒๕๐๙

วัดทับคล้อ วัดทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๑๑

นายจำเริญศักดิ

์

สุดคุ้ม
๒๖/๐๕/๒๕๐๘

วัดทับคล้อ วัดทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๑๒

แม่ชีสัมฤทธิ

์

ยะถีโล
๒๔/๐๘/๒๕๐๑

วัดทับคล้อ วัดทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงเกตน์สิรี ภาคถิน
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงวริศรา โตโสภา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๑๕

เด็กชายอภิชาติ พินิจสอน
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๑๖

เด็กชายปยพงษ์ ประสมทรัพย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๑๗

เด็กชายธิติพัฒน์ พลทะจักร
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๑๘

เด็กชายถิรศักดิ

์

สมรักษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๑๙

เด็กชายอานุภาพ มะวงศ์สูนย์
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงปภัสรา วันทอง

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๒๑

เด็กหญิงอัญชลี มะโนน้อม
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๒๒

เด็กหญิงวิลาสินี หมืนกล้า

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงนวพร จงสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงชัญชนา กระสายทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงรัฐนันท์ เบ้าชัย

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๒๖

เด็กหญิงนำฝน ไชยมงคล
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๒๗

เด็กหญิงชญาณี เอียมสอาด

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๒๘ เด็กหญิงพลอยพิจิตรา
ทองบรรหาร

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๒๙

เด็กหญิงจิตรลดา แหยมดี
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม วัดมงคลทับคล้อ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๔ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๘๓๐
นางสาวณัฐพร มะโนน้อม

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๓๑

นางสาวรุ่งนภา วัลลพ
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๓๒

นายกันตภณ พรมดี
๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๓๓

นายสันติสุข ฤทธิบูรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๓๔

นางสาวนริศรา ห้างวงษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม วัดมงคลทับคล้อ  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงสมบัติ กลินกล่อม

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนตะพานหิน วัดศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงอรสา แถมจรัส
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร วัดศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายรพีพัฒน์ ใจนวน
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม วัดศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๓๘

เด็กหญิงอรทัย จิตรบรรจง
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม วัดศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงกัณฑิมา ขาวสูง
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม วัดศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงจิรรัชญา หนูเส็ง

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม วัดศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ฤทธิรงค์

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายธราธร ทองดอนเถือน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงธัญชนก ล่วนลอย
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๔๔

นางศศิภา หอมสอาด

๒๔/๑๑/๒๕๒๑

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๔๕

นางนิรันตรี อาจเอือ

้

๑๒/๑๒/๒๕๒๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๔๖

นายกิตติทัต อาจเอือ

้

๑๔/๐๔/๒๕๒๑

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๔๗

นางจารุภา หงษ์เผือก
๒๙/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๔๘

นางสาววรรณวลี ย้อมสี
๐๑/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๔๙
นางสาวเบญจวรรณ เทพมาก

๒๑/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๕๐
นายศุภกร ทองดอนอินทร์

๑๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๕๑

นางสาวศุภวรรณ คัดคอย
๑๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๕๒

นางสาวนวพรรษ ศักดา
๑๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๕๓

นางสาวภาวีนา เมืองสุข
๐๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๕๔

นางสาวนันทวัน จันกระจ่าง
๑๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๕๕

นางสาวนันทวัน หาเมดี
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๕๖

นางสาวปรารถนา สังข์สอาด
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๕๗

นางสาวกมลชนก บัวเกิด
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๕๘

นายสุริยา ศาสตร์แก้ว
๑๗/๐๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๕๙

นายธนรักษ์ พ่วงเฟอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๖๐
นางสาวพิมพ์ลภัส มหาโชติ

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๖๑

นางสาวณัฐธิดา ฟุงถือทรัพย์
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๖๒

นางสาวสายฝน มีดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๖๓

นางสาวชนิกาญจน์ ทองแย้ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๖๔

นางสาววันวิสา หุ่นทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๕ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๘๖๕

นางสาวอารยา กล่อมลาบ
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๖๖

นางสาวโสภา เพชรน้อย
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๖๗

นางสาวธนวัฒน์ ถนอมชือ

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๖๘

นายอนุชา พิณทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๖๙

นายสิทธิพน คงมี
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๗๐
นายศุภกิตติ

์

สิงห์วี
๒๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๗๑
เด็กหญิงธัญญารัตน์ พิมพ์พงษ์

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงชนินันท์ จังนทร์เรือง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๗๓

เด็กชายพัชรพล ปยะพันธ์
๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายกัมปนาท สิงห์ลอ
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงกิรดา สระทองแร่
๓๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงชลธิชา บุญผ่อน
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงชนาพร อิมปน

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงนิภาพร นาคทวี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงนิลาวัลย์ จันทร์โปรด
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงละอองทิพย์ มันคง

่

๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๘๑

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์กระจ่าง
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๘๒

เด็กหญิงอารีรัตน์ เรือนคำ
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายอนุพันธ์ ทรัพย์ปลี
๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายอภิชาต ประกายศรี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายวีรศักดิ

์

มาสอน
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงทินภัทร ศรีหาวัตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายสนธญา เพชรพยอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายปริวัฒน์ สะแกวัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายทศพล ศรีอ้าย
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายพุฒินันท์ อุดมสุข

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงกมลเนตร สร้อยมาลี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงเกษรา สิงห์ลอ
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงพันธกานต์ ช่อชัน

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงนำตาล เอียมสำอางค์

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงลลิตา เกตุวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๙๖

เด็กหญิงวรรณิสา แก่นพล
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายเดชาวิชญ์ ฤทธิรงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายพัชรพล พรมแพร
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายธนวัฒน์ คำแหวน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๖ / ๓๑

้
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พจ ๓๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กชายสิทธิชัย เกตุวงษ์

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงเมธาวี คำลือ

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงบรรณฑิตา ทรัพย์ปลี

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๐๓
นางจุฑาทิพย์ มัญชุวงศ์

๑๑/๑๒/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดโนนปาแดง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงประภัสสร ลิมไพเราะ

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนปาแดง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงทอฝน สุขพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนปาแดง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงกิตติมา ยอดคง

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนปาแดง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงชนาภา วรรณกุล

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนปาแดง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงสุจินทรา แสนแคว

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโนนปาแดง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายพีรพงศ์ นุชทัพ

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโนนปาแดง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายสุรพล ชนะเคน

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงนันทิชา ทองดอนแฝง
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงสิริลักษณ์ ฟกศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงรัญธิดา หอมสด
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๑๔

นางสาวนพลักษณ์ นุ่มจิต
๒๗/๐๓/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๑๕

นางสาวณัชชา คำภาพ
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๑๖

นางสาวฐิติมา ขุนอินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงอินทิรา พรมมา
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงปยวรรณ คำสอน
๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงปทมาพร เทพาโส
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงสุธามาศ ผิวงาม

๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๒๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สกุลนี

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๒๒

เด็กหญิงจิตติมา สืบมา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงปยะธิดา สระทองจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงชลิตา ทองดอนน้อย
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายอรรถพร สิทธิเวช
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข่อย วัดท่าข่อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงกาญจนา มกลูดอิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าข่อย วัดท่าข่อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงจันทิมา คล่องสำรวจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข่อย วัดท่าข่อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงอนุสรา ส่งแจ้ง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข่อย วัดท่าข่อย  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงวนิดา ช่อจำป
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงรัตนา ช่อจำป

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายณัฐพงศ์ คำสีนิล
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายยงยุทธ จันหอม
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๓๓

เด็กหญิงรมย์ธีรา ภักดี
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๓๔

เด็กหญิงเปรมฤดี เพ็ญเข็ม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๗ / ๓๑

้
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พจ ๓๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน เอียมซิว

่ ้

๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงอลิสา คล่องสำรวจ
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายณัฐภัทร พุ่มเทียน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงสุวีรยา ทองเงิน
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๓๙

เด็กชายพีระวัชร ภู่เสม
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กชายวรพจน์ แซ่เลียง

้

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายศุภรัตน์ สุขเกษม
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๔๒
เด็กหญิงกาญจเนตร นิลวัตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป วัดสมาบาป  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายภัทชรพงศ์ วรสิงห์
๐๙/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายวีรภัทร จำเรียง
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายพิชยา ภูโปง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายวรวุฒิ หมันซ่อม

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายกิติณัฏฐ์ ลำตาล
๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ พรหมงาม
๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๔๙

เด็กชายธีรพันธ์ นาทันลีบ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายชลชาติ จันตะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กชายรัชชานนท์ ดาทองงอน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายพงศ์พัฒน์ มยุเรศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๕๓

เด็กชายวิกร บุญสุข
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายเดโชชัย ชัยเวช

๑๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายสุกฤต ยอดหมวก

๒๑/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๕๖

เด็กหญิงพรนภา ปามา
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

พลธิมา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงธิชาดา สุภาษิต
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๕๙

เด็กหญิงพัทธนันท์ สามบุญลือ
๐๓/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงฉัตรฑริกา อุดมมหาราช

๐๕/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๖๑

เด็กหญิงกัลยาณี คำแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กหญิงเกศศิณี ฉายสุวรรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงพิมชนก ขำวงษ์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๖๔

เด็กหญิงวรัญยา ทองมาศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๖๕

เด็กหญิงสุวรรณษา บุญเจริญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๖๖

เด็กหญิงจุฑามาศ สุขแย้ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๖๗

เด็กหญิงนารินทร์ แพงแสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๖๘

เด็กหญิงสิริวิมล ทวีบูรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงสุจิรา พระทิพย์วงศา
๐๙/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๘ / ๓๑
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๐๙๗๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์บัว

๐๒/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๗๑

เด็กหญิงธนพร สิงห์ปอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงธนาทิพย์ เดชประพฤติ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๗๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรหมโสภา
๐๕/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๗๔

เด็กหญิงดวงสมร นาสมใจ
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๗๕

เด็กหญิงกัญญาภัค สำแดงเดช

๒๗/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

วัดเนินหัวโล้  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายเอกธนัช เสือนาราง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๗๗

เด็กชายเจษฎากร กันเฉย
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงวรณัน ศิลาวรรณา
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงกรรณิกา เอียงเถือน

้ ่

๐๔/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงนฤมล คำศิลา

๑๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงสุภัชฌา ฤทธิกระจาย

์

๐๕/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงสุภิสรา แสนโบราณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงสุกัญญา เนียมบุญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงจินดาทิพย์ จันทร์เฮ้า
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงดวงกมล โตเนียม
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายกรรวี พุกเจริญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายธนายุต ฉวีจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๘๘

เด็กชายพงศ์เทพ สายสวาท
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงจันทรา สายสวาท
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา สิงห์ลอ

๑๗/๐๔/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงนิชการณ์ กันป
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงประภัสสร เทียนบุตร

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายวีรชัย เพียนดิษฐ์

้

๐๔/๐๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายพีระพล สิงห์สังข์
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายพัชรพล ใบตังกลาง

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสนโบราณ
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายธีรเทพ สะอาดพรหม
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงศศิพิมพ์ อินหนู
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงพัชรพร วงค์พิจิตร
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงบัณฑิตา ทับสงค์

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงบุรัสกร โคตรวงศ์ษา

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงกรรณิกา ดีสาระพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงพลอยไพริน อินทร์ประสาท

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดบึงนาราง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๐๔
เด็กหญิงปรัชญา มีจาด

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง วัดบึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๙ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงสุจินันท์ เพ็ญนคร

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' วัดท่าบัว  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๐๖
เด็กชายสิรินทนาถ เขียวทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' วัดท่าบัว  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงภัคศิริ พวกแก้ว

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' วัดท่าบัว  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงชุติมณฑ์ พรหมอยู่

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' วัดท่าบัว  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงประภาศิริ โตสืบสาย

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' วัดท่าบัว  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงสุนทรี เจือจาน

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' วัดท่าบัว  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายทินภัทร เจียมอยู่
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ หอมดี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงกรณิศ ผิวขำ
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงปาริชาติ เลือนฟา

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ

วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายภูตะวัน โปะขุนทอง
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๑๖

เด็กชายปฏิพล ต่อชีพ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายสรยุทธ สงไพรสน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๑๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ นิยันตัง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงเบญญาภา บัวงาม
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงสิริวรรณ แชงชน

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงศุภากร โพธิเรือง

์

๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงปยดา เทียมสอน
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายพินิจ ขวัญดอกไม้
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงบุญยาพร กาบขุนทด
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงจริญญา หมืนศิลา

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงอาทิมา ทองเนืออ่อน

้

๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงวรารัตน์ บุญฤทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงจารุวรรณ จันทา
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายวิชยุตม์ ทาแจ่ม

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๓๐
เด็กชายสุจินดา ทองศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๓๑

เด็กชายนพณัฐ สุขอยู่

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๓๒

เด็กชายยุทธนา อิมฤทัย

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๓๓

เด็กชายกิตติพงษ์ สุขหนุน
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๓๔

นางสาวสุภาวดี เกตะมะ
๓๑/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงณัฐชยา สุขทัวญาติ

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตลุกหิน วัดตลุกหิน  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงจารุวรรณ งามโสภา
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร วัดตลุกหิน  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงยุวลักษณ์ ก๊กมาศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร วัดตลุกหิน  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๓๘

เด็กหญิงเรยา ประทาน
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร วัดตลุกหิน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๐ / ๓๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๖๕๙/๑๐๓๙ เด็กหญิงดาริกา ชัยวิเศษ ๒๑/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังทับไทร วัดตลุกหิน  

พจ ๓๖๕๙/๑๐๔๐ เด็กหญิงนลินทิพย์ ปนทอง ๐๘/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านวังทับไทร วัดตลุกหิน  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๑ / ๓๑

้

http://www.tcpdf.org

