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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้
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ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๔,๘๑๘ คน ขาดสอบ ๘๒๔ คน คงสอบ ๓,๙๙๔ คน สอบได้ ๑,๗๕๘ คน สอบตก ๒,๒๓๖ คน (๔๔.๐๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๐๐๑
นางสาวอุษา มีสกุล

๐๘/๐๘/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๐๒
นางสาวมธุลดา อินทร์โพธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๐๓
นางสาวมิรันตรี พรมมาอินทร์

๒๗/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๐๔
นางอำพร ทับทิม

๐๖/๐๙/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๐๕
นางสาวเจนจิรา เหมือนชุ่ม

๑๑/๐๘/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๐๖
นางสาวภัทรวดี ไรยวงษ์

๑๖/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๐๗
นายกฤษดา ศิลาทรินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๐๘
นายพรเลิศ ใจเอือ

้

๐๕/๐๖/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๐๙
นายนิธิพนธ์ สอนรัตน์

๒๕/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๑๐
นายธนาธิป มีบุญ

๑๙/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๑๑
นายสมชาย เจ้าเจ็ด

๑๔/๐๖/๒๕๐๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๑๒
นายสายชล ขันธ์บุญ

๑๕/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๑๓
นายอรรถชัย

สุวรรณจันทร์รัสมี ๒๗/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๑๔
นายพีรวัส บุญเจริญ

๑๐/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๑๕
นายสุวภาพ หริงรอด

่

๑๐/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงนฤภร ทุสิงห์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงอาทิตยา พาเขียน

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงสีไฟ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๑๘
นายจตุพล พรานบุญ

๒๘/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๑๙
นางอริยา เศรษฐเสถียร

๑๘/๐๓/๒๕๐๔

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงปรานปริยา วงศ์เนตร

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ราชช้างขวัญ  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๒๑
นางสาวภรนัต พัดชา

๐๕/๐๒/๒๕๒๒

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๒๒
นางสาวลภัสรดา เอียมมา

่

๑๒/๐๒/๒๕๒๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๒๓
นายนิพนธ์ ครุธทิน

๑๐/๐๓/๒๕๓๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๒๔
นางสาวสุภาพร เพ็งพี

๑๙/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑ / ๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๐๒๕
นางสาวปริชมน พุ่มพวง

๐๓/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๒๖
นางสาวนันตพร คันทะชิต

๑๕/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายวีรวัฒน์ อ่วมจินดา

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงณัฐมล สืบเหล่ารบ

๑๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๒๙
เด็กชายเกษมพันธ์ กลำทัพ

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๓๐
เด็กชายอนุชา ทับคลัด

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงสราวดี จันทร์แจ้ง

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงปาริฉัตร ปนมณี

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงวัลลภา ธรรมวงษ์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๓๔
เด็กชายแอสติน มันช์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงนิตยา เพ็ชรวิจิตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงสมิตา จันเทส

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๓๗
เด็กหญิงพรทิพย์ อมรสุรินทวงค์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๓๘
เด็กชายประจักรพงษ์ โพธิษา

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๓๙
เด็กชายโชคชัย โพธิพรมศรี

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงณัฏฐนิช แก้วกำพล

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงจีรนันท์ เถาสมบูรณ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๔๒
เด็กชายวชิระ โคตรพันธ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๔๓
เด็กชายวันชัย หงษ์สัมฤทธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงจิรภัทร์ มหันโต

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงอุมาพร จันทรมณี

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงวรรณพร ศรีสวัสดิ

์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๔๗
เด็กชายธีรเชตฐ์ มนเดช

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงกุลนัฐ เอียมนุช

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงณัฐชยา ปารักษา

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงกานต์ธีรา

จันทรเสเทียนปุระ ๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงนันท์นภัส วัฒนสมบัติศิริ

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงกรรวี นาคกุญชร

๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงสุชานาถ แก้ววิเชียร

๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๕๔
เด็กชายศุภโชค มวลชู

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายชยพล สมนวล

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายปญญา ทองมาเอง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายศรวิทญ์ เข็มเพชร

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๕๘
เด็กหญิงจารุวรรณ มุจรินทร์

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๕๙
เด็กชายวัศพล คำจริง

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒ / ๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๐๖๐
เด็กชายประกาศิต คินดอนทราย

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงหทัยชนก คำนับภา

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๖๒
เด็กชายธวัชชัย วิมล

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงพัสราพร เจนวิทย์การณ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๖๔
เด็กชายนนทพัธ สิงห์ลอ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงลักษิกานต์ สุขบุรี

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายเศรษฐชัย นาเวช

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปกษี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายณัฐภัทร พินทุผล

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงอทิตยา สีคราม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงอัญชิษฐา สุขวัฒน์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๗๑
เด็กชายธนกร สังข์ทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายฉัตรดนัย เรืองสงคราม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงธาวินี พาคาม

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายมโนชา สุขหร่อง

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ไตรนุช
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงวัฒนาภา คำหนู

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงสุภาวิดา ช้างทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงชนากานต์ ไชยเชษฐ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๗๙
เด็กชายปกรณ์เกียรติ บัวแก้ว

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายเรืองเดช คุ้มไข่

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงฐิติชญา บุญมา

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงปณฑิตา เกิดยิม

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงกฤตินภา ศรีสุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงนภาวีร์ จิตรณรงค์

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงวรรณพร พันธุวงษ์

๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงพิมพ์พร บางอำ

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงปณฑิตา สุทัศน์

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายสุวรรณภูมิ เกิดเหม็น

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายพัชรพล ขันต๊ะ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๙๐
เด็กหญิงสัตตบงกช อ่อนละมูล

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๙๑
เด็กชายธนากร ผ่องโต

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงศุภนิดา กองกันภัย

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๙๓
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เขียวคล้าย

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงจิรัชญา กลันธูป

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓ / ๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๐๙๕
เด็กหญิงกชกร ทัดเทียง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายนวภัทร ปญญา

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๙๗
เด็กหญิงกุลนารี พูลสวัสดิ

์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงปรัชญา สุภากรณ์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๐๙๙
เด็กหญิงศิริภัทธ ยวงการณ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายเพชรณัฐ วงษ์พันธ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายอะริน เทศผล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงพิชญา หอมพรมมา

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงเขมากร รอดกำเหนิด

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๐๔
เด็กหญิงจันทรกานต์ จันทร์หอม

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๐๕
เด็กชายจิรสิน ยอดเปลียน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๐๖
เด็กชายชนะสิทธิ

์

ชัยศักดิเลิศ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายอรรถพล ด้วงทัง

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ชมชืน

่

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายธเนศ ตังใจ

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายพลพล บางยิม

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายพีระวุฒ หมอนเมือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายณัฐนนท์ สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๑๓

เด็กชายณัฐดนย์ ลาวแก้ว
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๑๔

เด็กชายจารุภัทร แดงประพันธ์
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๑๕

เด็กชายนพดล ทองคำ
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายวัชระ รุ่งอินทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายฐิติพันธุ์ พันธุ์สุวรรณ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๑๘

เด็กชายธนโชติ มณีโชติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๑๙

เด็กชายนวพล หมืนจิตร์

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๒๐
เด็กชายสืบพงษ์ พึงสมบัติ

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายวุฒิชัย สระแพงน้อย
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๒๒

เด็กชายศิวาพงษ์ สุขทัศน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายณัฐดนัย เทียมวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๒๔

เด็กชายวีรภัทร แสนจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๒๕

เด็กชายวัฒนา แดงดิษฐ์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงเกสรา อบจีน
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๒๗

เด็กหญิงสเตฟานี คาลิสช์โค
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๒๘

เด็กหญิงแก้วกัลยา กลัดแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงวิภาวนี คนเพียร
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔ / ๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๑๓๐
เด็กหญิงมธุรดา เมืองขวา

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงณิชกานต์ รุณไชย
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๓๒

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ส้มแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงปาณิสรา ชัยรัตน์
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๓๔

เด็กหญิงภคพร มะลิวงษ์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงวิจิตตรา หมวดอยู่

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๓๖

เด็กหญิงศิราพร แก้วทา
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงปุญชรัศมิ

์

มูลนาค
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงอัญชิษฐา มาลาอุบล
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๓๙

เด็กหญิงภัทราพร จันทะนา
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๔๐
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ นามโคตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงกนกนารถ ผิวอ่อนดี
๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๔๒

เด็กหญิงณัฐริตา ไชยาพงศ์พิพัฒน์
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๔๓
เด็กหญิงพรรณนิภา ระลึกชอบ

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๔๔

เด็กชายคมนทิน อินทร์ชูกุล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๔๕

เด็กชายปรัชญา เอียงด้วง

้

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๔๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ จ่าชวด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๔๗

เด็กชายศิวดล หอมโหน
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีโสภา
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงอาทิมา สุดตา
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายธีธัช สกุลเทศ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๕๑

เด็กหญิงกมลทิพย์ ขุนทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ทัศนัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงจิตรา จีนตวง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๕๔
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ เปรมศรี

๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงธนัชชา โพตุ้ม
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงชนรดี เรืองศิริ
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงอินทิรา คำเตือนใจ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๕๘

เด็กหญิงวรดา ไพรงาม
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุขเจริญ
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงฐานิยา ธนะโชติวราธร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๖๑

เด็กหญิงกิรณา ศรีเครือแก้ว
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ กิงแก้ว

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๖๓

เด็กหญิงกฤติพักต์ บรรเจิดศิลป
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงวิญาดา เจริญสัตย์
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕ / ๕๑

้
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พจ ๓๕๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงวริศรา บุตรแก้ว
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงณัฐปภัสร์ ขำแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๖๗

เด็กชายคณัสนันท์ เชือวีระชน

้

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายปุญญพัฒน์ นรถี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงนาริฐา รุ่งวัฒนะกิจ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงกุลจิรา นุ่มอิม

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงณัฐชยา โตคำ
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงพรรวินท์ หมืนสุวรรณ์

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงปารมี อาจหาญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงภัทราพร พุกนุช
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๗๕ เด็กหญิงชนากานต์ภัส
ปลืมจิตต์

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงเนือทอง

้

ศรีสวาท
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงภารดี ยาศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงพรณิชา กุตเปล่ง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงวรัชยา มีพรสวรรค์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงจิรัชญา ปนเพ็ง

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงชนิษฎา หรังทอง

่

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงกัญชพร ทองคำ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เปยมงาม
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงนิรมล สอนสิงห์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงสรัลชนา คมวัชรพงศ์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๘๖

เด็กหญิงปญญดา บุญยิม

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๘๗
เด็กหญิงนวญณพรร จุมพรม

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงฐณัฐฑริดา กริมทุ่งทอง

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๘๙
เด็กหญิงดิษยารินทร์ สืบสายอ่อน

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงปรนันทน์ ตาลเสียน

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๙๑

เด็กชายกัญณพัฏฐ์ สุวรรณนาค
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๙๒

เด็กชายเจษฎา สารส
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงณัฐรดา ทองก๊วย
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงมินตรา สุดสงวน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๙๕

เด็กชายภูมน กมลรัตน์
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงพรพิมล ตามเพิม

่

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๙๗

เด็กชายอภิชาติ โพธิประทุม

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายชวลิต มุ่งนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายศรัญู เกิดสว่าง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖ / ๕๑

้
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พจ ๓๕๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายวรวิทย์ ทองอนันต์

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงธัญชนก สุขพันธ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายผดุงเดช งิวเหลียม

้ ่

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขารูปช้าง เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๐๓
เด็กชายธัญเทพ ภักดีรักษ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๐๔
เด็กชายนันทวุฒิ ตาลทัพ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงณัฐพร พิมพร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ วันดี

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายชาคริต ตรีศูนย์

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ เขารูปช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายสิทธิกร สดใส

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ มุตะระ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๑๐
เด็กชายธนวัฒน์ พวงทอง

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงสุพรรษา มุตตระ
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๑๒

เด็กหญิงรวินท์นิภา บุญไทย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงอุทัยรัตน์ เอียมน้อย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๑๔

เด็กหญิงปวีณา ขันทะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดฆะมัง ฆะมัง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๑๕

เด็กหญิงธุวพร เดือนเพ็ญ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๑๖

เด็กหญิงเบญจมาศ ปตภี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายกฤตยชญ์ เพียรโคตร
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงมุกดา วงษ์สุรินทร์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายณัฐชพล ง่วนสน
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงฟาใส แก้วมณี

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายอนันตศักดิ

์

ง่วนสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร กาญจนา
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายปรัชญา ยศสถิตย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายประวิทย์ ขมินทกูล
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายวรพล อยู่สุภาพ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายพิพัฒน์ มัทธุจัด
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายวชิรพงษ์
สรณารักษ์โสภณ

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๒๘

เด็กหญิงณัฐพร กรประเสริฐ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๒๙

เด็กหญิงกชกร จุลกะ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงกัณฐิกา บุญทวี

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๓๑

เด็กหญิงฑิติยา ทองยิม

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายไชยวัฒน์ รุณนะทัศ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายปรมินทร์ เดือนเพ็ญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดลำชะล่า ลำชะล่า  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงกชกร อุ่นเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำชะล่า ลำชะล่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงณิชากร อุ่นเจริญ
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำชะล่า ลำชะล่า  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๓๖

เด็กหญิงจิตรลดา สุขเจริญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำชะล่า ลำชะล่า  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงศรีสุดา จำปาไทย
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำชะล่า ลำชะล่า  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายประวิทย์ หอกุล
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หนองนาดำ  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายวัชรพงศ์ ภักดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หนองนาดำ  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงดวงศิริ เทศแท้

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หนองนาดำ  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๔๑

เด็กชายเทิดศักดิ

์

แก้วอ่อน
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หนองนาดำ  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๔๒

เด็กชายอนุสรณ์ มานะสุข
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หนองนาดำ  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงรัตนาพร กุดัน

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หนองนาดำ  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงธัญชนก พงษ์สีดา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา หนองนาดำ  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงธนัชพร นาคเทียน
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๔๖

เด็กชายสถิตพร วิเชียร์ดำรงค์
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๔๗

เด็กชายวัชรพงษ์ สุขโชติ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๔๘

เด็กชายปฏิภาณ บินทนี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๔๙

เด็กชายปรีชา ประชาชน

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงอาริสา ทิพย์สุวรรณ์

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงริสา ชมหมู่
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงเจติยา ทักษิณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงสุธินันท์ จำปาเทศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงสุภาพร ทับเอียม

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงนันทยา ภูฆัง
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงอภิญญา แก้วคำจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงจิราพร ใจคำแหง
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงศิริวรรณ อัมพฤกษ์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๕๙

เด็กหญิงสุวรรณี พันนาม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๖๐
เด็กชายศุภกฤษ์ บัวใหญ่รักษา

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๖๑

เด็กชายภานุพงษ์ ขมินทกูล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายอานนท์ เพ็ชรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายธราเทพ จินดามัง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายธีรศักดิ

์

แย้มสุทธิ

์

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงอชิรญา จันกระโทก
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายทักษ์ดนัย คล้ายพุฒ
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายนพดล ตรีพรต
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงณิชกานต์ นิมพันธ์

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๖๙
เด็กหญิงสุภาลักษณ์ พยัฆมาศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘ / ๕๑

้
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พจ ๓๕๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงสุพรรษา หอมสาตร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงสุวพัชร เทียมสอน
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๗๒

เด็กหญิงอรญา รังแก้ว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายศุภิเศรษฐ แก้วนุช

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๗๔

เด็กชายปณณทัต ตงเท่ง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๗๕

เด็กหญิงเมขลา มงคลพงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงธนัชพร ฤกษนันท์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายจิรวัฒน์ จิราภรณ์
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายหัสพร เนตรกระจ่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายอดิเทพ อุรัตน์
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายธีรภัทร์ เพ็ชรคล้าย

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายกฤษฎา เรืองจุ้ย
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๘๒

เด็กชายจีรภัทร ลาดพิลา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๘๓

เด็กชายนพดล มูลเมือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายวีรพงศ์ อยู่บุญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงรัตนาพร เทศทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงสุกานดา คะชานันท์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงรัชนีพรณ์ จันทร์แดง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงวัชรพรรณ มีอิสระ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงศุภศิริ หมีแช

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงคีตภัทร ต่อทับ

๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายเฉลิมชัย กันทรัพย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงวรรณภา ใจกว้าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๙๓

เด็กหญิงกิตติมา ส้มซ่า
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๙๔

เด็กชายสุดารัตน์ โพสี
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๙๕
เด็กหญิงพิมพกานต์ แพ่งพันธ์

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงฐิติมา โพสี
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงไพวรรณ โรวาท
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายอดิศร อาจหาญ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายสิทธิชัย ศรีประสิทธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายอติวิชญ์ อินหันต์

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๐๑
เด็กชายกอบเกียรติ มหาโยธี

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายนิพิฐพล สวนสนิท

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายณัฐดนัย จุลบุตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายชินวัฒน์ อินหัน

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙ / ๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แก้วเทวี
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายจิรพัฒน์ เม่นรักษ์

๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงอรุณี ภุมมามัน

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงพนิดา เกตุอินทร์

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๐๙
เด็กหญิงเพ็ญนภา มหาบุญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ นฤมล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายเจนรบ ภักดี
๓๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๑๒

เด็กชายวรกิจ บุญรอด
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายอัมรินทร์ มณีภักดี
๐๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายวรวุฒิ สุขเล็ก
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายอภิรัตน์ สนธิ
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๑๖

เด็กชายธีรภัทร์ คะระนันท์
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๑๗

เด็กชายจตุรพงศ์ สงวนศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายศิวะ เขียวขำ
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๑๙

นายวรเมธ สรรคพงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๐

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงเกวลิน คะระนันท์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๒๑

เด็กหญิงนพรัตน์ ตรีผล
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงภาวิณี โพธิแก้ว

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงนัทธมน ทรัพย์พร้อม
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงพรรณิภา คะชะเสน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงศศิธร ศรีโคตร
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงภาณุมาส สุวรรณ์
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดดงกลาง หัวดง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายชนะชัย กลินอ่อน

่

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๒๘
เด็กหญิงประภาพันธ์ บัวบาง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๒๙
เด็กหญิงแพรวพรรณ ภู่หิรัญ

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงสุภัชชา อำภา

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม วังกลม  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงศิริภัสสร อยู่เบิก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไดชุมแสง วังกลม  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงศิรินภา คล้ายนุช

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านไดชุมแสง วังกลม  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายปฏิภาน อยู่เบิก

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงสุภาพร พาริตา

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๓๕

เด็กชายพงศกร ยิมฤทธิ

้ ์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงสุนทรี น้อยกลัด
๒๓/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงวิยะดา สุขสวัสดิ

์

๒๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงมาริสา โคตรคำ ๑/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงเพลงพิณ ปานอุทัย
๑๐/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐ / ๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงอสิสรา นาคน้อย

๑๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๔๑

เด็กชายธารารัตน์ กองแก้ว
๒๗/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๔๒

เด็กชายสิทธิพร เสนาะจำนงค์ ๘/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๔๓

เด็กชายชนกนันท์ แก้วอำไพ
๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงชลดา ฟกทอง ๖/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๔๕
เด็กหญิงเบญจทรัพย์ เปยดี

๒๓/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงสุธาทิพย์ สุดเทศ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๔๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทร์แต่งผล
๑๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๔๘

เด็กหญิงวิลาสินี ทองท่าโพธิ

์

๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงวาสนา หาญโคกกรวด ๕/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงปาริยา สิงขรอาจ ๗/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายภานุพงศ์ นาสำแดง ๘/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายขจรศักดิ

์

ผะอบเหล็ก
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๕๓

เด็กชายณัฐกร ไวยุวัฒน์
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงเกตุศิริน คชคง
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงนิฐิรา แก้วเขียว
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงญาณิศา ประสมทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงพีรดา ทิวคู่
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๕๘

เด็กหญิงทิพย์รัตน์ ชูเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายเจษฎากร วรฉัตร
๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ คำผลึก

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงมณีพร พงษ์พานิช
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๖๒

เด็กชายธวัชชัย บูรณชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงกาญจนา ศักดิศรี

์

๐๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ กันกำเนิด
๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๖๕

นายศุภฤกษ์ รีรอ
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๖๖

เด็กชายธนัตถ์ กุลมัย
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๖๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สังฆะโชติ
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๖๘

เด็กชายชิษณุพงษ์ แตงอ่อน
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายอัสนี จันเทวี
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายธัชทร ภัทรศิตานนท์

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงอภิชญา ฤทธิเดช
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงศุภจิรา จุลกะระวี
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๗๓

เด็กชายนราวิชญ์ ชาญณรงค์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงอทิตยา จันทร์เจริญ
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๓๗๕

เด็กชายอัคคพล แสงวิมล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๗๖

เด็กชายชโนดม แซ่ลี

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๗๗

เด็กชายนราวิชญ์ งามบัญชาการ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๗๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ไชยเทศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๗๙

เด็กชายภัทระ ทัดเทียง

่

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายธัชพล สวนเศรษฐ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๘๑

เด็กชายณุชากร ณรงค์เดชกุล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงอัญชิสา ภูมินทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายภวิตรา สร้อยนอก
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายสุภาวรรณ์ ศรีเมฆมาศ
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายชนกานต์ ไหวตรง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงอชิรญา ดิษฐ์ชาวนา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงจีรวรรณ ถินเรือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๘๘

เด็กหญิงศศิกานต์ บุญตา
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๘๙

เด็กหญิงสุภัสร นุชบ้านปา
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงพรทิพย์ กาฬภักดี

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงนัทธ์ชนัน เมืองรักษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงวาทินี ศรีอาวุธ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงเสาวภาคย์ เนียมนาก
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๙๔

เด็กชายนราพัฒน์ รัตนอุดมวรรณา
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานรักษ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๙๖

เด็กชายณัฐชนน จันกรด

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๙๗

เด็กชายยศภัทร ลาภะ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๙๘

เด็กชายนัทธพงศ์ มณีเนตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๓๙๙

เด็กชายภัคภัทร ยอดนุ่ม
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๐๐
เด็กชายภาณุวิชญ์ สีอ้น

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายอธิราช ห้วยหงษ์ทอง

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๐๒
เด็กชายจักรวาล พยัพเดช

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๐๓
เด็กชายเจริญพร สิงห์โตแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๐๔
เด็กชายรัฐภูมิ ตุตะพะ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๐๕
เด็กชายธนกร หอมชืน

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายพัชรดนัย ผะอบเหล็ก

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๐๗
เด็กชายกิตติพัศ ผะอบเหล็ก

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๐๘
เด็กชายรัชชานนท์ พรมเทศ

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๐๙
เด็กหญิงณัฏฐา ภู่ปรางค์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒ / ๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงวฤนดา โภคัยจตุรภัทร

๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงสุดาพร พิมลบุตร
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงมกรา บุญเรือง
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงชลธิชา จีนชาวนา
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๑๔

เด็กชายพีรภัทร สว่างเมฆ
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงอัชญาภา จัตตุมาศ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๑๖
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ กลัดเจริญ

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงบุญญาพร บุญวัดหงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๑๘

เด็กชายณัชพล ประสิทธิวิเศษ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๑๙

เด็กหญิงลักษิกา ยุระมาศ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงธนพร จินาพันธ์

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงปุณยาพร พลายกุมพล
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๒๒
เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์ ตังศรีวงค์

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ อ่อนศรี
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงวิไลรัตน์ ฉัตรบุบผา
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงขวัญสกุล อุทัยวัฒนานนท์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงอริสา สีสะบัด
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงชนัญชิดา สอนสุด
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงเบญญาภา นาควิจิตร
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๒๙

เด็กชายธนกฤต อินต๊ะสุข
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แย้มเกษร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงภัคจิรา เกตุเพชร
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๓๒

นางสาวสิริวิภา เสมสมาน
๐๕/๐๒/๒๕๔๑

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๓๓

เด็กชายเขมนันท์ ปนเขียว
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๓๔

เด็กชายตรัย เพชรอำไพ
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๓๕

เด็กชายวัฒนา คงแสง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๓๖

เด็กชายกิตติภณ ธรรมวงศ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงศรัณย์พร พุกภู่

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๓๘

เด็กชายทศพล ในผลดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๓๙

เด็กชายธีรนันท์ คงทับ
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๔๐
เด็กชายธนาวุฒิ ทองเพ็ง

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๔๑

เด็กชายศุภกิตติ

์

เย็นใจ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๔๒

เด็กชายมงคล หมอกมืด
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๔๓

เด็กหญิงอุมาวตี ทรงคัชชะ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงทิพรัตน์ เมฆี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

ศพอ.วัดดงชะพลู ดงชะพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๔๔๕

เด็กชายวุฒิชัย ตรีกุล

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๔๖

เด็กชายธีรภัทร์ เพ็งแตง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๔๗

เด็กหญิงธนาพร เปรมทอง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ โสมย์ดวงแก้ว
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงจันทิมา เทศแก้ว
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๕๐
เด็กหญิงศศิภา สารพลกรัง

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๕๑

เด็กหญิงใบหม่อน ยอดยิง

่

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๕๒

นางสาวศิริวรรณ เอียมวิไล

่

๒/๒/๒๕๑๕
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๕๓

นางสาวโชติกา คชพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๑๘ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๕๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ผลนาทอง
๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายจิรเมธ เกตุพิจิตร
๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา อินทะวงศ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายจิราพงศ์ อิฐคลองครุ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๕๘

เด็กชายณัตกานต์ แปนทอง
๑๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายสถาพร ปานนิยม
๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงณัฐพร โพธิกลำ

์

๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๖๑
นางสาวเสาวลักษณ์ เส็งพานิช

๒๑/๑๒/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๖๒

เด็กชายณัฐดนัย รุ่งโรจน์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงปภาดา สุรรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงกุลิสรา นันตะปน
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองถำ หนองถำ  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๖๕

นายอิสระ วิรัชพินทุ
๑๗/๐๖/๒๕๒๒

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๖๖

นางพรธนา แก้วทอง
๑๙/๑๐/๒๕๐๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๖๗

นางดาวเรือง ฟกรักษา
๑๔/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๖๘

นางสรัญญา รักสกุล
๑๓/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๖๙

นางจุฑาทิพย์ อำมะรี
๑๐/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๗๐
นางสาวพรทิพา สุธงษา

๒๘/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๗๑

นางสาวปทมาภรณ์ พัฒนิยม
๒๐/๐๙/๒๕๓๓

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงชัยรัมภา คำยางจ้อง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ จันทนารักษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงอรไพลิน ไกรสร
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงชยุตรา โมแจ้ง
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายกฤษฎา ชาวดอน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๗๗

เด็กหญิงกัญญาวีร์ จ้อยสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๗๘

เด็กชายศุภเศรษฐ์ ใจตรงดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงมาติกา แสงดาวเทียน
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๔ / ๕๑

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายฤทธิกร คำสูง

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายวีระพล แสงทับ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงสุปวีณ์ ปนณรงค์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงธิฆัมพร บุญสิน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๘๔
เด็กชายจักรกฤษกร พวงกลิน

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๘๕

เด็กชายศิรสิทธิ

์

อินทร์มี
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายอภิวิชญ์ อยู่แก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายทินภัทร สมแหยม
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายอัษฎาวุธ พานเงิน

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๘๙

เด็กชายณัฐวุฒิ จุมภู่
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงปวันรัตน์ พรมใจบุญ

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงจันจิรา จันทร์แก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงสุจิรา คะระนันท์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายทิติพงษ์ จ่ายพิมพ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๙๔

เด็กชายเรวัตร เนตเพ็ง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายสุรัตน์ ภู่โต
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มาชืน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๙๗

เด็กชายหฤษฎ์ ศรีรี
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขลาภ

๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงสุนิสา มีแก้ว
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายจิรวัฒน์ บุญเฟอง

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายศรราม หลวงพิทักษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๐๒
เด็กชายพีระภัทร ใจมา

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงแพรพรรณ รืนบุตร

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงบุญยานุช จันทับ

่

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงทิพวรรณ สิมหาบุตร

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจขันธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงวิไลวรรณ จิราพงษ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายณัฐพนธฺ จันทร์หอม

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายพานิชย์ บุญเทียม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๑๐
เด็กชายนภัส เรืองไทย

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายกิติพงศ์ ประสงค์จีน
๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงไพรินทร์ เกิดเหม็น

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงจุฑามาศ พิเนตรเสถียร
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๑๔
เด็กหญิงกนกกาญจน์ บ้งกาวงค์

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๕ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๕๑๕

เด็กหญิงตรีนุช พัดทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๑๖

เด็กชายธันวา ตีชัยรัมย์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายเมธวิน อาบตาล
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเรียน
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงวรวลัญช์ สายคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงชวิศา ไข่มุก

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ดำริราษฏร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงปาลิศา ลาบุญ
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงเพ็ญนภา เอียมคำ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๒๔

เด็กหญิงวิภาดา บัวบาน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงเกาวลิน อินธิเสน
๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปากดง วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๒๖

เด็กหญิงธันยชนก ผาสุก
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงวราคณาค์ ขุนทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา บุญสิม
๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๒๙

เด็กชายภูมิภัทร พันเชียง
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงฐิติกมล ทันสมัย

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๓๑

เด็กหญิงออมสิน ดวงแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงธิวาพร เปนจา
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงนภสร ธรรมะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๓๔

เด็กชายยศพนธ์ สุกใส
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๓๕

เด็กชายนวพล อู่ไทย
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงจินดาหรา โสแพร
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๓๗

เด็กหญิงสุภาพร แก้วจันทร์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงอารีรัตน์ ช่วยคำชู
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๓๙

เด็กหญิงอรทัย ทองเนืออ่อน

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ทิพย์แสง

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงกัลยารัตน์ สุขทองดี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงคีรีมาศ สินเพ็ง
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงปณฑิตา ทองเนืออ่อน

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๔๔

เด็กหญิงแพรวัลย์ รามคงเมือง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองอุบล
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายประดิษฐ์ สีแดงดี
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๔๗
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ เทียนไพร

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๔๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วชาวนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงวิไลพร อินทร์ถา
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๖ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงเบญญารัตน์ มาแก้ว

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงปรีณัชชา ทองศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงสุภาพร มากะนัตย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ จันทับ

่

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๕๔

เด็กหญิงสมฤดี พวงมาลา

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงสุรินทร์ธร รักเสมอวงค์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงนริสรา นาคประสงค์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๕๗

เด็กหญิงสุมาลี ธานี

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายเมษา จันทร์ชืน

่

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายวิวัฒน์ นิลารักษ์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายธนา หว่างเชนทร์

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๖๑

เด็กชายบุรพล มากเปยม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงอนัณยตา กองยอด
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๖๓

เด็กชายรัชชานนท์ หอมเจริญ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๖๔

เด็กชายกิตติธัช ชำนาญ
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๖๕

เด็กชายนัทธพงศ์ ปจจารักษ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายธนวัฒน์ พรมแพร
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงสุภาวดี บุญสลุด
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชมภูวิเศษ
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา วัดสากเหล็ก  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๖๙

เด็กชายคณิศร ศรีคันชัย
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงนันท์นภัส สวัสดี

๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงณัฐพร ผิวงาม
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงอนุธิดา ทวีบูรณ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายชยุตม์ ทองเชือ

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายศรายุทธ แนบกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงปวรรัตน์ อุชี
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๗๖

เด็กหญิงวรัญชลี พูลผล
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๗๗
เด็กหญิงจันทราทิพย์ น้อมระวี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายบวรทัต สุภาวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ทวีการไถ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงอาทิตยา ธรรมมา

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงชลธิชา ด้วงหนองบัว
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน วัดวังแสง  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๘๒

เด็กชายอัครพล เหล่ารอด
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๘๓
เด็กหญิงเบญจวรรณ มากุล

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๘๔

เด็กหญิงนภาวรรณ อาจรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๗ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงญานิศา ชัยวิเศษ
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงณัฐกมล ท้วมโพธิแก้ว

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๘๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ สัญญะศีลป
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย วัดหนองปลาไหล  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ โตสุวรรณ์
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายวรรณธัช แสงทอง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๙๐
เด็กหญิงปวีณา บุญธรรม

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๙๑

เด็กหญิงวรนุช เมฆพา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๙๒

เด็กหญิงศศิธร คันที
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงศุภสุตา อินทศิริ
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงสิริธร กองอ้น

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๙๕

เด็กหญิงอนันตญา ยอดทหาร
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๙๖

เด็กหญิงกัลยา คำสี
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๙๗

เด็กหญิงชณิภรณ์ อุดชาชน
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๙๘

เด็กหญิงสายปาน ปอมเมฆ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๕๙๙

เด็กหญิงสุปวีณ์ เลือนฟา

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๐๐
นายศรุตยา ปุริโส

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๐๑
นายนิรุต อาจบุ้ง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๐๒
เด็กหญิงนลินี จันทโสม

๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายฑะนะชัย แถมพยัคฆ์

๒๔/๓/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงบุญยาพร สุขเสมอ

๒๒/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๐๕
เด็กหญิงจันทกานต์ นนทะโคตร

๒๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงรุจิรา สุขกัน

๑๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๐๗
เด็กหญิงสุวนันท์ กลมเกลียว

๒๘/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงบุษยามาศ ทรัพย์ปาน

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงณิชาวีร์ บริสุทธิ

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายอำนาจ โพธิเอียม

์ ่

๑๘/๖/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายโยธิน สมานศรี
๑๕/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายภูชิต สุริยะวงศ์
๓๐/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายธนชัย โฉมเรือง ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายธีระณัฐ ปญญาดี
๒๔/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เสือขำ
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายธรณ์ธันย์ มีบุญ
๒๐/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายพงศ์พล เอมสาร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายศุภลักษณ์ ชูจิตร
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๑๙

เด็กชายธันวา บัวคลี

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๘ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายอนุวัฒน์ สร้อยศรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงจิราวรรณ เทียมศร
๑๙/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงรสธร ชูช่วย
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๒๓

เด็กหญิงโชติกา รุ่งเรือง ๘/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๒๔

เด็กหญิงณญาดา แปลกหิง
๑๗/๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์เดช ๘/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๒๖

เด็กหญิงนงนภัส อยู่ศิลปไชย
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๒๗

เด็กหญิงสุชานันท์ เหมบุรุษ
๑๒/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงชาลิณี สายหยุด
๑๓/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๒๙

เด็กหญิงธีมาพร สมตน
๒๘/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๓๐
เด็กหญิงธีราพร สืบสุนทร

๒๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๓๑

เด็กหญิงญาณิศา สุดเฉลียว
๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๓๒

เด็กหญิงปริศนา โพธิทอง

์

๓/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๓๓

เด็กหญิงเบญจมาส สุขกันท์
๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๓๔

เด็กหญิงสิริมาดา เรืองจาบ
๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๓๕
เด็กหญิงศรัลญากรณ์ กล่อมรักษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๓๖

เด็กหญิงจิดาภา จิตตระกูล

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดเกาะแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงณัฐวรรณ คุ้มเถือน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๓๘
เด็กหญิงกมลลักษณ์ รืนจิตร

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงอาทิตยา ทรัพย์โฉม

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงลลิตา บัวดี

๓/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๔๑

เด็กหญิงธิภากร โพธิทอง

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๔๒

เด็กชายตันติกร ขำอิง
๑๖/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๔๓

เด็กชายภัทรพงศ์ สระทองพร ๖/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๔๔

เด็กชายธัณยพงศ์ ลอทอง
๑๕/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายวรชัย ฤทธิแผลง ๖/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายอาณัฐ ปญยาทอง
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๔๗

เด็กชายอานนท์ ปญญาทอง
๒๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายอภิวัฒน์ มาแดง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงนุสรา กุลเดช
๑๖/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ขุนพิลึก ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงศิริญาพร เดชอุดมชัย ๔/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๕๒

เด็กหญิงวิภาวดี โตทุ้ย
๑๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๕๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร์ กุหลาบเทียม

๑๘/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงทัศน์วรรณ อินพะหะ
๓๐/๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๙ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๖๕๕

เด็กหญิงศุจิภรณ์ ปนทอง
๑๖/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงอริศรา สวนเศรษฐ
๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงขนิษฐา โนจิตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงภัทรวรรณ ชูจิตร
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงอภัสรา นุตวงษ์
๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ อาสมาน

๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงกนกพร หารชนะชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงสิรามล สังขพงษ์
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ แก่นดี
๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงณัฐณิชา นำอ้น
๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๖๕

เด็กชายวิศรุจน์ ชูจิตร
๑๕/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงสุทธาศิณี เข็มทอง
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงศิริลักษ์ ยางงาม
๒๘/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงอริสา อาปดชิง
๑๖/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงปาริตา คุณภาพ
๒๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ไกรสนิท

๑๕/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๗๑

เด็กชายวัชสันต์ ผิวจันทึก
๒๙/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๗๒

เด็กชายกฤษฎา สุขประเสริฐ ๑/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๗๓

เด็กชายธวัชชัย เชยรถ
๓๐/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายรัฐพล โพธิวัด

์

๑๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๗๕
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ จันทร์บัว

๓๐/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงอธิชา กล่อมพรมราช ๗/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงฐาปณี เกตุแก้ว
๒๘/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงทิพยพร จันทรมณี
๑๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงชนินรัตน์ สังข์ทอง ๑/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงรัตนาวดี เทพจร

๒๖/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงพรทิพย์ จันทร์ปาน
๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๘๒

เด็กหญิงมณิสร อิมสมโภชน์

่

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๘๓

เด็กหญิงอนุธิดา เขียวขำ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๘๔

เด็กชายพลายแก้ว คำพล ๑/๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายอนุรัตน์ ศรีจางวาง
๒๙/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายศิวัฒน์ เชยชมนุช ๓/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๘๗

เด็กหญิงภาณุมาศ ทองดี ๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๘๘

เด็กหญิงอัยยาริน เอียมสำอางค์

่

๓/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงภัทรวดี เพ็งวัน ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๐ / ๕๑

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายธนทัต มานันทะ

๑๓/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๙๑

เด็กหญิงจิราภรณ์ สุขเสมอ
๓๐/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงนภัสสร จันรักษ์

่

๑๓/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๙๓

เด็กหญิงนภัสสร อุปกูล
๒๘/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๙๔

เด็กหญิงสุพิชญา ดพธิร่มไทร

์

๑๔/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงเกวริน อินสถิต
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าบัวทอง วัดท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๙๖

นางสาวจินดาหรา เอือเฟอพันธ์

้

๒/๑๑/๒๕๑๖
กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๙๗

นางจินดา พิณเขียว
๒๙/๑๑/๒๕๐๙

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๙๘

นางเพลิน กันสาย
๒๓/๑๐/๒๕๑๕

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๖๙๙

นางสาวนรินทร์ สมบูรณ์ ๒/๒/๒๕๓๕ กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๐๐
นายสิทธิชัย โพปอม

๗/๑๐/๒๕๓๘
กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๐๑
นางสาวสิริยา ไชยภูมิ

๒๑/๙/๒๕๓๘
กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๐๒
นายปวเรศ ปนสุวรรณ

๒๖/๖/๒๕๔๑
กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๐๓
นายบริวัฒน์ นรสิงห์

๒๗/๑๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๐๔
นายกึกก้อง ชูจิตร

๑๒/๓/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๐๕
เด็กหญิงพัชริตา จงมณี

๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๐๖
เด็กชายนิคม โพธิสงวย

์

๕/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๐๗
เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

นาคสุข
๑๔/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงอติมา พูลทรัพย์

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๐๙
เด็กหญิงอธิติญา แสนสอาด

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงพิมพิลา เฟองน้อย

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๑๑

เด็กชายปติภูมิ สังมา ๗/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายภานุมาศ พุทธานุ
๑๖/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านลำนัง วัดไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๑๓
นางสาวเบญจลักษณ์ เนียมคล้าย

๒/๑๐/๒๕๒๗
กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๕๙/๐๗๑๔

นางสาวจุฑามาศ เทียมศร
๑๒/๑/๒๕๓๘

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๕๙/๐๗๑๕

นายกิตติพงษ์ บรูนแนร์
๒๕/๓/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายอัษฎาวุธ อันดาสุข
๒๙/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๕๙/๐๗๑๗

เด็กหญิงธมลวรรณ ปาคำวัง
๒๔/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๕๙/๐๗๑๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตุพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

วัดโพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายยิงใหญ่

่

พุกอิม

่

๑๖/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๒๐
เด็กชายธนัฐพล ผึงนาม

้

๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายภัทรพงษ์ อิมมุญสุข

่

๓/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายภาคภูมิ นูกุล
๑๙/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๒๓

เด็กชายปณชัย เขียวขำ

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๒๔

เด็กหญิงอนุตรา วงศ์สุวรรณ์ ๓/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๑ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายกิติศักดิ

์

มะลานวน
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายพีรพล จิรนราธร
๒๕/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๒๗

เด็กชายจตุรพิธ นิมใย

่

๓/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายภศิวัฒน์ สิงห์ลอ
๒๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๒๙

เด็กชายปวริศ ไมตรัตน์
๑๕/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๓๐
เด็กชายศุภวิทญ์ พัดฉา ๒/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายนัฐวุฒิ ทองสุข ๖/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๓๒

เด็กชายณัฐชนนท์ ชูจิตร ๗/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายอนุพงษ์ นาควิจิตร
๑๒/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๓๔

เด็กชายธนพัฒน์ เปรมเขียว
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายธนายุทธิ

์

สีเหลือง
๒๖/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายสิทธิพล อาสมาน ๘/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๓๗

เด็กชายเกียรติศ้กดิ

์

เพ็งพันธ์
๑๗/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๓๘

เด็กชายอภิรักษ์ โพธิปติ
๒๘/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงชาลิสา อำภา ๙/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๔๐
เด็กหญิงภาพิมล จุ้ยวรมิตร

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๔๑

เด็กหญิงอภิญญา บัวสด

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงกชกร มันเขียว

่

๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงกชกร ดาบาง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงพีรยา นาคอินทรื ๘/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๔๕
เด็กหญิงณัฏฐกานต์ นิมปาน

่

๑๑/๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงภัทรธิดา พิณนุรส
๑๖/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๔๗

เด็กหญิงปภาวี อินตะมะ
๒๔/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงโสภิตา จันทนา
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๔๙

เด็กหญิงพรชนก ครุธนิมิตร
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๕๐
เด็กหญิงนันท์นภัส พูลพิพัฒน์

๒๐/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงอรญา แดงโชติ
๒๑/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๕๒

เด็กหญิงณัฐวดี คุณบุตร
๑๒/๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงธนภรณ์ กลินซ้อน

่

๑๗/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงชุติมา สุมะหิงพันธ์ ๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

วัดย่านยาว  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๕๕

นางสมหมาย เสือนาราง
๓๑/๘/๒๕๐๗

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๕๖

นางสาวรุ่งอรุณ ศรีนาราง
๑๗/๗/๒๕๒๗

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๕๗

เด็กชายฉัตรชัย ภูนุพา
๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๕๘ เด็กชายวัฒน์ธนากรณ์
ใหมแจ่ม

๑๖/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๕๙

เด็กชายภูมิวมินทร์ ถาวร
๑๔/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๒ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายสิทธิชัย สุดสวรรค์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงสุภาพร สุระมณี
๒๖/๐๒/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงภัทรวดี แหยมดอนไพร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๖๓

เด็กชายธนกฤต สิงห์สุข

๑๒/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงอนุธิดา นครกัณฑ์
๒๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงกรรณรัตน์ แพรเอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๖๖
เด็กหญิงกนกกาญจน์ ศรีพรมมา

๒๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เรืองโรจน์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๖๘

เด็กหญิงภานุมาศ ดิสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา อาศัยปา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงชลธิชา พิมเสน

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๗๑

เด็กชายณัฐนัย ภูมิภาค
๑๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๗๒

เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็ญประภา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๗๓

เด็กชายนันทพงศ์ สิทธิวิถี
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงอรอุมา นิละกุล
๑๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๗๕

เด็กหญิงนิยากร ยืนรัมย์
๒๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงนุสรา สีชัง
๓๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๗๗

เด็กหญิงนัฐญา ภู่คง
๑๑/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๗๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ เกรกกระโทก

๒๘/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงบัณฑิตา เพ็งห่วง
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายศิริมงคล มีพุ่ม

๐๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงวชิรญาณ์ อินทวงค์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๘๒

เด็กหญิงจริยา วงษ์สุวรรณ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงไพลิน นมเกษม
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๘๔

เด็กชายภาคภูมิ ไหวยะ
๒๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๘๕

เด็กชายธีรภัทร อินทวงค์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๘๖

เด็กหญิงกาญจนา แน่นอุดร
๐๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๘๗

เด็กหญิงดวงจันทร์ ชาญธัญกรรม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๘๘

เด็กหญิงดวงใจ ชาญธัญกรรม
๒๕/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๘๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ บุญรอด
๑๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

วัดทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๙๐
เด็กชายอนุชิต นาคทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๙๑

เด็กหญิงวันทนา ศรีจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๙๒

เด็กหญิงพิมพ์พิมล ชืนด้วง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๙๓

เด็กหญิงกนิษฐา เมืองทอง
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงรพีพร เชือฉิม

้

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๓ / ๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๗๙๕

เด็กหญิงอรทัย สโมสร
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๙๖

เด็กหญิงศินารี พรมจิว

๋

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงดวงพร สิทธิเพ็ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๙๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทุมขันธ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงขวัญชีวา สุดศรีวัง

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๐๐
เด็กหญิงพลอยชมพู ใจกล้า

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๐๑
เด็กหญิงกชนิกา จันทร์ช่วง

๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๐๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มณีขวัญ

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๐๓
เด็กหญิงจิราภรณ์ จูมกุมาร

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๐๔
เด็กหญิงสิริรัตน์ จูด้วง

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๐๕
เด็กชายพลพล พุทธรักษา

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๐๖
เด็กชายวชิระ มหาราช

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๐๗
เด็กหญิงอริสรา มณีโชติ

๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๐๘
เด็กหญิงเจนจิรา วันทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๐๙
เด็กหญิงวรกมล ฤทธิรัศมี

์

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๑๐
เด็กหญิงอัมพวัน ฉิมทอง

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๑๑

เด็กหญิงเดือนนภา วังสมุทร
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๑๒

เด็กหญิงประภัสสร อินหัน
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๑๓

เด็กหญิงลินดา ช่วงโชติ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๑๔

เด็กหญิงปนัดดา นุกูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๑๕

เด็กหญิงช่อชีวัน สุดศรีวัง
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๑๖

เด็กหญิงอรสา อินทร์งาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๑๗

เด็กหญิงสุกันยา มีอาษา
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพง วัดหนองพง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๑๘

เด็กหญิงพรธิดา เทียงสาย

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย วัดห้วยน้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๑๙

เด็กหญิงวรรณภา เชืองสันเทียะ

่ ๊

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย วัดห้วยน้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๒๐
เด็กหญิงปรารถนา รุ่งกำจัด

๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยน้อย วัดห้วยน้อย  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๒๑

นางพิมาย โทนใหญ่
๐๖/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๒๒

เด็กชายชยิน วงศ์แสงจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๒๓

เด็กหญิงอารยา ห้วยหงษ์ทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๒๔

เด็กหญิงภัทราพร ภมรไพบูลย์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๒๕

เด็กหญิงณิชาภัทร เพ็ชรอำไพ
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๒๖

นางละเอียด สังขพาลี
๒๖/๐๖/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๒๗

นางพิสมร เอียมอาจ

่

๒๐/๑๐/๒๕๐๑
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๒๘

นางภัควดี อ่อนนิม

่

๐๖/๐๑/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๒๙

นายสมชาย ปานศรี
๐๗/๐๓/๒๕๐๗

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๔ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๘๓๐
นางรุ่งศรี สุขเกษ

๒๘/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๓๑
เด็กหญิงกฤษยาภรณ์ เมฆสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๓๒

เด็กหญิงศุภนัฐ นาควิสุทธิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๓๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ แก้วสิทธิ

์

๒๐/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายกิตดิ เอียมแดง

่

๒๙/๙/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงนฤมล
แสนอมาตย์มนตรี ๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๓๖

เด็กหญิงปนัดดา ช่วงโสด ๓/๓/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๓๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ ยิมใจดี

้

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายอภิรัตน์ พัฒนะชัย
๑๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๓๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ศรีสุข
๒๖/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงณัฐศักดิ

์

อินพะหะ
๑๖/๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๔๑

เด็กชายชิษณุพงศ์ อินทร์เท้ง
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายมินธาดา เรือนแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๔๓
เด็กหญิงพัชราพรรณ สุขมา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๔๔

เด็กหญิงอลิตา ช่วยชาติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงคณิศร เปลืองปลัด

้

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๔๖

เด็กหญิงศศิกานต์ คงประสพ
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๔๗

เด็กหญิงพัชราภา ไชยปญหา
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายประสพโชค ผาเงิน
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ คำเมือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายภาคิน ถาวรเวช

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๕๑

เด็กชายอภิชัย รวยทรัพย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๕๒

เด็กชายสุบิน พานคร้าม
๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายธนาวุฒิ ยอดฉุน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๕๔

เด็กชายพีรพงษ์ มากมูล
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๕๕

เด็กชายวุฒิชัย กล่อมดง
๑๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๕๖

เด็กชายจักรพงษ์ กันน้อย
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๕๗

เด็กชายศุภวัฒน์ มงคลศรี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๕๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

สร้างการนอก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๕๙

เด็กหญิงณัฐพร เกิดชืน

่

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๖๐
เด็กหญิงทรัพย์สิริ สลัยรัมย์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๖๑

เด็กหญิงวิภาวดี ศรีลินลี
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงสุวิมล คล้ายผูก
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงทาริกา วงณรัตน์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงชรินรัตน์ คงไทย
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๕ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงสุชาวดี แก้วกัญญา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงวันวิภา โดดช่วย
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๖๗

เด็กหญิงปาริชาติ มีกรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๖๘

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สิงห์เรือง
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินขวาง วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงมินท์ลดา ศรีสำประทวน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินพยอม วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๗๐
เด็กหญิงศศิธร จันทร์เขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินพยอม วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงสลิลทิพย์ มันเขตกรณ์

่

๗/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเนินพยอม วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงเกตร์สิรี สาเลือก

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินพยอม วัดดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๗๓

นางฉวี อ่วมน้อย
๒๙/๘/๒๕๐๘

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๗๔

เด็กชายธนากร ดำมินเศก
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๗๕

เด็กชายวรกิจ สามงามยา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงนันณภัทร โพธิเจริญ

์

๙/๐๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงศิริณัฏฐา แสงกระโทก
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๗๘

เด็กชายชัยมงคล ชูศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๗๙

เด็กชายอำนาจ สุขประเสริฐ
๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๘๐
เด็กชายธนิสร น้อยนาค

๕/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายวสันต์ เสวตวิหารี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายนครินทร์ รอดสำแดง
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายนันทวัตน์ ผ่านผิว
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายสรายุทธ ทัศศรี
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงณัฏฐนิชา ตังมณี
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงสุนีย์ กันมาลัย
๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงศศิธร แก้วไทรหยวก
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงวรรณิศา เสือคล้าย
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงกุลณัฐ เจริญอิง

้

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายบรรณศรณ์ สุขหนุน

๓/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายนพรัตน์ ตังนาปู

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๙๒

เด็กชายมณเทียร ชุ่มชอบ
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๙๓

เด็กชายภัทรพล ศรัทธาผล
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๙๔

เด็กชายภาณุพงศ์ วราหะ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงสุพัตรา สิงห์ลอ
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายภาณุเดช รอดวินิจ
๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายชัยพงษ์ สิงห์เรือง
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายจักรภัทร ทรงมาก

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๘๙๙

เด็กหญิงพิจิตรา ภู่โต
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๖ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๙๐๐ เด็กหญิงดาวประกาย ไกรหัสดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๐๑
เด็กหญิงอัญญารัตน์ กรวยทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดีเพชร

๒๒/๖/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงฐิติญา แก้ววิชิต

๒๕/๗/๒๕๔๔
โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายรามิล ทับสาย

๒๖/๓/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายปรีดา พรามเย็น

๘/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๐๖
เด็กหญิงกานต์มณี มะโนวงค์

๒๙/๕/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงปลายฝน เข็มทอง

๙/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายธีรศักดิ

์

ดอนสระไพร
๑๕/๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายกฤติธี ออมสิน ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๑๐
เด็กชายศศิธร โปะโดย

๒๓/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายเจษฎาพร ใจดี
๒๒/๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๑๒

เด็กชายพงเพชร เกตุเม้า
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๑๓

เด็กชายเมธี สีทองสา
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๑๔

เด็กชายปรีชา เกตุเม้า

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงลลิตา เกตุเม้า ๒/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงนันทิยา เทพสุรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงอารียา โนนุช ๗/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายสหรัถ จันทร์สนิท
๒๙/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายวุฒิชัย เกตุโสภา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงเพชรลาวัลย์ ดอนเรือนไพร ๒/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายจารุกิตต์ อินทกูล
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายนิธิภัทร ใจงาม
๒๑/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๒๓

เด็กชายนัฐวัฒน์ พันแตง
๒๘/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๒๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ใจดี
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๒๕

เด็กหญิงธีมาพร ยิงรอด

่

๒๕/๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๒๖

เด็กหญิงกมลวัลย์ หล่าสท้าน
๒๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม วัดไผ่รอบ  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายศตายุ หนองหิน
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๒๘

เด็กชายปรมัตถ์ ศรีอร่าม

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงปวริศา มีศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ดัดถุยวัตร

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงปุญชิดา ภัคภณชัยดล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๓๒

เด็กหญิงธัญภรณ์ พ้องพงษ์ศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายฌานุภัทร สิริโสมะ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายภูวรัตน์ แหม่มสอด
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๗ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายกรกฏ พิทักพงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงมัณฑิตา ปอสิงห์
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๓๗
เด็กหญิงกาญจนาพร เปยสงวน

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา ปนตัน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

วัดโรงวัว  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๓๙

นางสาวกมลชนก อยู่ศิลปชัย
๒๔/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๔๐
นางพิณทิพย์ ชูสกุล

๓๑/๐๕/๒๕๒๖

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๔๑

นายชานน เสรีพงศ์
๐๑/๐๓/๒๕๓๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๔๒

นางพัชรินทร์ บัวสนิท
๐๒/๐๔/๒๕๑๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๔๓

นางดรุณี บุญอยู่
๐๑/๐๘/๒๕๑๘

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๔๔

นางสาวประยูร บุญทัง

่

๐๔/๑๑/๒๕๑๙

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๔๕

นายสมโภชน์ ยังเพ็ง
๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๔๖

นางสาวสุรีวรรณ แพทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายธีรพงษ์ มีชัยโย
๑๔/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงจันทนา ศรีพึงจัน

่ ่

๒๖/๗/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงสายธาร มนต์ประคอง
๓๐/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๕๐
เด็กหญิงชญานันท์ สงแจ้ง

๒๑/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงนิภารัตน์ ธัญพิทยากุล ๔/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๕๒

เด็กชายศราวุธ วรรณวงษา
๑๒/๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ผังดี
๑๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงเนตรนภา บุญอ้น
๒๙/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงขนิษฐา โพธิทอง

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายทีระพงษ์ สุตนวัฒน์ ๖/๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายณรงค์ มนต์ประคอง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงสุนิศา สังข์ทอง
๑๕/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก วัดวังจิก  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายเดชาธร ห้วยคำ
๑๐/๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๖๐
เด็กชายภานุวัฒน์ ดาลัย

๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายชญานนทร์ หุ้มทอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายพุทธิวัฒน์ นิธิภัทธ์ธนกูล ๒/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๖๓

เด็กหญิงสุมิตรา สิงห์ลอ
๒๗/๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายภคนันท์ อุ่มน้อย
๒๒/๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายธนนันท์ ทองยอดรักษ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายถิรวุฒิ เทพบุตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายจรัล สิงห์วี
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายวุฒิชัย เกษี
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๖๙

เด็กชายกฤษกร สายงาม
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๘ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายชนกานต์ ห้วยคำ

๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายนิติกร จันทะเสน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายนัฐพงศ์ สวัสดี
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายวีรยุทธ วงค์เงิน
๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายชาติชาย ปนดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายสุธิมนต์ เงินมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๗๖

เด็กชายอนุวัตร สระทองอ๊อด
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงทัดดาว อ่อนศรีจันทร์
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงกนกศิริ พลสา
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๗๙

เด็กหญิงรินสุดา ศรีบุญธรรม
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงปุญญิศา อ่อนสมสวย

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงธัญลักษณ์
เจริญโชคติกาญจน์ ๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๘๒

เด็กหญิงจิดาภา โพธิเอียม

์ ่

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงสุภาพร สิงห์วี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๘๔

เด็กชายพัฒน์พงษ์ เจริญวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๘๕

เด็กชายนาราภัทร ศรบุญทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๘๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ อัตตพรต
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายกฤษณเดช ทรงมาก
๒๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงอลิสา เชาว์เฉียบ
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๘๙

เด็กหญิงวรชญา อ่อนนา
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๙๐
เด็กหญิงกุลิสรา คุ้มสวัสดิ

์

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๙๑

เด็กหญิงนิศารัตน์ ทำประเสริฐ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๙๒

เด็กหญิงอุมาพร ปฐมวิจิตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๙๓

เด็กชายสืบสกุล อ่อนสมสวย
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๙๔

เด็กชายพีรภัทร พัฒนากุล
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๙๕

เด็กชายจิรทีปต์ กลำใจดี
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๙๖

เด็กชายสมิตร์ สิงห์ลอ
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๙๗

เด็กหญิงฐิติรัตน์ พลมัน

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงพัชราภา วรรณทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๐๙๙๙

เด็กหญิงขวัญกมล อาระพงษ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๐๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ตรงต่อมิตร

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงอลิษา รำพา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ บ่องเขาย้อย

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง วัดหนองหลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงวันวิสา พุ่มพวง ๔/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทพประทาน ตะพานหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายธนกร เสือคุ่ย

๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๙ / ๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงอาทิตยา ศิริบรรณพิทักษ์

๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงมณฑิตา มงคลทรัพย์ ๕/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๐๗
นายอรรถพร ฟกภูทอง ๔/๓/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงณัฐชยา โกกิจ ๑/๙/๒๕๔๘ โรงเรียนดรุณบัณฑิต เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๐๙
นางสาวจรัสศรี ดวงแก้ว

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๑๐
เด็กชายเอกชัย ศิริผล ๙/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๑๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

ปทมะเสวี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๑๒

เด็กชายณัฐวุฒิ เหมือนเพชร
๒๒/๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๑๓

เด็กหญิงบุณยาพร อินทลือ ๒/๑/๒๕๔๔ โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๑๔

เด็กชายปุณณวิช สุดาทิพย์
๑๕/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๑๕

เด็กชายอนุพงศ์ แสงงาม ๖/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงเกวลี นาเคน
๓๐/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๑๗

เด็กชายธีระพงษ์ สิงห์วี
๑๕/๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คงเถือน

่

๑๔/๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๑๙

เด็กหญิงสาวิตรี แย้มชูติ
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๒๐
เด็กหญิงพีรยา โอสถ

๑๗/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๒๑

เด็กหญิงดารณีนุช แย้มเจริญ
๑๖/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงดวงรัตน์ แตงร่ม
๒๗/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๒๓

เด็กชายพุฒิพงษ์ นิลคต ๙/๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๒๔

เด็กชายเจษฎาพร หมวกอินทร์
๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงชลธิชา คงมี
๒๗/๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงพรภิมล แหลมทอง
๑๑/๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๒๗

เด็กหญิงสุพรรษา ขันทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๒๘

เด็กหญิงนลินี กะทิศาสตร์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนสิริวัฒนา เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๒๙

เด็กชายปยนันท์ กะทิศาสตร์
๑๕/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวเฉียว เทวประสาท  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงวาสนา อาสาขัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

โพธิลอย

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๐๓๑

นางสาวอรวีร์ เรืองกุลวรกิตต์
๒๓/๕/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดวังไคร้ วังไคร้  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๓๒

นางสาวชยานันท์ สายทอง
๑๒/๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวัดวังไคร้ วังไคร้  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๓๓

นางสาวสุรีฉาย รักงาม
๑๓/๙/๒๕๓๔

โรงเรียนวัดวังไคร้ วังไคร้  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงอุบลวรรณ จันทร์ขำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๓๕

เด็กหญิงวาสนา บุญหล้า
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงสิริกัญญา หนูหนุน
๕/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงลัดดา เงินพล
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายเจษฎา แสงรส
๒/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๓๙

เด็กชายวสันต์ นุชขำ
๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๐ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายญาณภัทร บุญยอด

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๔๑

เด็กหญิงนริศรา สีมาพันธ์
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๔๒

เด็กหญิงบงกชกร ศรีบุญ
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๔๓

เด็กชายพรรษา แสงทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๔๔

เด็กหญิงศิริประภา หนูหนุน
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๔๕

เด็กหญิงสุปราณี ทูเกียรติกำจร
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงอิสริยา จันทร์คฤหาสน์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๔๗

เด็กชายเจษฎากร หมีแซ
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๔๘

เด็กหญิงฐิติชญา สังฆรักษ์
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายธนโชค วันเชียง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายภูวนัย หล้าสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายภูวนาถ หล้าสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๕๒

เด็กหญิงร่มฉัตร จำเนียรทรัพย์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๕๓

เด็กชายวันชัย สีเงิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

เสียงเลิศ
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงอลิษา ชำนาญ
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา วัดหนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๕๖

นายอภิเชษฐ์ พรมแสง
๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๕๗

นายณรงค์ศักดิ

์

แสงจันทร์

๑๖/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๕๘

นางสาวมาลินี ระวังไพร

๒๔/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๕๙

นางสาวศิรินัทวัลย์ เพ็งศิริ ๔/๑/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๖๐
นางสาวนภัสสร พรมวงษ์

๑๘/๔/๒๕๔๔
โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๖๑

นางสาวธณัชา นิติรัตน์ ๘/๘/๒๕๔๓ โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๖๒

เด็กชายภาณุพงษ์ ประสมทอง
๑๐/๘/๒๕๔๔

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงพนัชกร ปานแดง
๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๖๔

เด็กชายภูผา มูลเมือง
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงอารีรัตน์ บำรุงศักดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงศศิธร สุภิษะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๖๗
เด็กหญิงวรรณวิสาข์ จันทร์เม้า

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงปาณิศา มีภูมิ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๖๙

เด็กชายธนพล ยมจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๗๐
เด็กชายตะวัน ยมจันทร์

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๗๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ รสหอม

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๗๒

เด็กหญิงชลิดา เปรมปรู
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงอุษณีย์ จอมมงคล
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๗๔

เด็กหญิงชนิกานต์ เรไร
๒๘/๐๙/๒๕๔๕

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๑ / ๕๑

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๐๗๕

เด็กหญิงอินทิรา อินทชาติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๗๖

เด็กชายปกรณ์ แก้วใส

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๗๗

เด็กชายธชาพัฒน์ นำนุช
๐๕/๑๐/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๗๘

เด็กชายชนะภูมิ ยมจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๗๙

เด็กหญิงสุกัญญา ทับทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๘๐
เด็กหญิงอรวรรณ คำตา

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงดาริกา ทับทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๘๒

เด็กหญิงวิภาดา ยมจันทร์
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๘๓

เด็กหญิงศิริพร มูลเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๘๔
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ รอดฤทธิ

์

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

ศพอ.วัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๘๕

เด็กหญิงกนิษฐา ทรัพย์เมฆ
๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เมืองทอง
๑๔/๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๘๗

นางสาววรินธร คำใจงาม ๙/๖/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๘๘

นางสาวสายสุดา สุขแช่ม ๓/๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๘๙

นายกฤษณะ สุกใส ๒/๙/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายชินรันต์ สุขสงค์

๒๒/๑/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายกฤณรงค์ พรมแตง
๑๒/๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๙๒

เด็กหญิงภัคจิรา ศรสิงห์ ๗/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๙๓

เด็กหญิงชลธิชา นิลนาภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงบัณฑิตา คล้ายเนียม
๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๙๕

เด็กชายวัชระ ชูจิตร ๓/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๙๖

เด็กชายศุภกร ปูเณรน้อย
๑๖/๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง พนมยอ  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๙๗ เด็กหญิงศิริญญาภรณ์
คมวงษ์เทพ

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงอรวรรณ คำสุวรรณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๕๕๙/๑๐๙๙

เด็กหญิงศศิลา แก้วมณี
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๐๐
เด็กหญิงเมศินี บุญมี

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๐๑

เด็กหญิงอัญชลี ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๐๒
เด็กหญิงพลอยชมพู ปอทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ทะนง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๐๓

เด็กหญิงรัตติกาล สังข์เมือง
๑๕/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก นาควิสัย  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๐๔

นางสาวธนาภรณ์ พรรณสุทธิ

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๕๕๙/๑๑๐๕

นางสาวณัฐมน ศักดา
๒๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๕๕๙/๑๑๐๖

นางสาวกนกวรรณ หิรัญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๕๕๙/๑๑๐๗

นางสาววิชุดา คงพล
๒๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๕๕๙/๑๑๐๘

นางสาวยุพา ทองงาม
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๕๕๙/๑๑๐๙

นางสาวจิดาภา แก่นสาร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๒ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๑๑๐

นางสาวณิชากร จุ้ยชืน

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๕๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงภัทราวดี โพธิศรี

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิน

้

ท่าขมิน

้

 

พจ ๓๕๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ช้อยจันทร์ทา
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงพัชรีพรรณ ภู่ภักดี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๑๔

เด็กหญิงปรียาภรณ์ โพธิทอง

์

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายธีรพล คงเพรช
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๑๖

เด็กชายอนุรักษ์ พุ่มจันทร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๑๗

เด็กชายสถาพร รักยิม

้

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๑๘

เด็กหญิงณัฐชยา พรมพินิจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านยีมุ่ย

่

หนองดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงนริศรา อ้นลิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านหนองดง หนองดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงพิชญาภา พุ่มเขียว
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองดง หนองดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๒๑

เด็กหญิงศุภิสรา ภู่บัว
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านหนองดง หนองดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๒๒

เด็กหญิงชลลดา เกตุหอม
๒๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๒๓

เด็กหญิงวรานุช อินทร์รอด
๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๒๔

เด็กหญิงพรนัฐชา เพลิงภิรมย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๒๕

เด็กหญิงพรพรรษา เอกจิต
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงณัฐรตี ฤทธิเรืองเดช

์

๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๒๗

เด็กหญิงสุริชา ปานเพ็ชร
๒๙/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๒๘

เด็กหญิงวรางคณา โฉมจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๒๙

เด็กชายอาทิตย์ กะระคน
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๓๐

เด็กหญิงอรอุมา จันทร์น่วม
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๓๑

เด็กหญิงณัฐณิชา กรุงเกตุ
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินแค วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๓๒

เด็กชายธนากร สกุลณีย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายจิรภัทร หลิมสืบ

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๓๔

เด็กชายสุธี คงคุ้ม
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๓๕

เด็กชายวีระ หาญนิว

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๓๖
เด็กหญิงจัญญามนต์ หอกุล

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงธิดาพร สุนจิรัตน์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงอัญชลี ไหมศรี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงปรางค์ทอง ไก่แก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๔๐

เด็กชายวัชรพล แก้วสูง
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายภานุพงศ์ ขำเกิด
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายนที นำนวล
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๔๓

เด็กหญิงจิรภิญญา โอสถจันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๔๔

เด็กหญิงภัทรมน สุขเทศ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๓ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๑๔๕

เด็กหญิงธัญญาวีร์ ดีวาส
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงศิริวรรณ ประสาท
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๔๗

เด็กชายบุญส่ง โพธิเวียง

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงปยากร ทับทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๔๙

เด็กชายอนุชิต เข็มสำฤทธิ

์

๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๕๐

เด็กชายกิตติพศ จันทร์เชือ

้

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๕๑

เด็กหญิงชนกนันท์ สุยหาวงษ์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๕๒

เด็กหญิงพรชิตา ปานทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงรัตติยากร สุริยะบุตร
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงอริสรา ปนไล้
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงอธิชา กลันคล้าย

่

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงกัญญาวีร์ แพรเขียว
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๕๗

เด็กหญิงอริสา อำพันธ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงรุ่งฟา เจิมรอด
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายณัฐพล อำพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๖๐

เด็กหญิงฐาปณพร อินทรเภา
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๖๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ เข็มสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๖๒

เด็กหญิงนารี กลินทอง

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๑๖๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์น้อย

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๑๖๔

เด็กหญิงสุพิชญา ทองมา
๓๐/๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๑๖๕

เด็กหญิงศศิประภา บุญดี
๒๐/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท้ายนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๑๖๖

นายชำนาญ กันสุข
๐๘/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๖๗

นายนิวัฒน์ ทัศนา
๑๙/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๖๘

นางสาวอารีรัตน์ จาดฤทธิ

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๑

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๖๙
เด็กชายกาญการันต์ จันทร์เถือน

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๗๐

เด็กชายวศิน เมืองพรหม
๑๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๗๑

เด็กชายพงศธร จงย่อกลาง

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๗๒

เด็กชายกิตติพงษ์ โพธิเงิน

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายทัตภูมิ พรมดิษฐ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๗๔

เด็กชายปริญญา เมืองทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงศุภนิดา ทองดี
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๗๖

นายอนุชา บัวเภา
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๗๗

เด็กชายชัยณรงค์ พรมดิษฐ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายศักดิณรงค์

์

พรมดิษฐ์
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายธีรภัทร กลินแก้ว

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๔ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๑๘๐

เด็กชายอรรถพล พลอยเลิศ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงศุภมาศ โตพอน
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงวริศรา เนตรคำ
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงสุมัณทา ธนะสังข์
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงสุจิรา จันทร์เชือ

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงปาริชาติ ยศมา
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๘๖
เด็กหญิงวรรษรินทร์ แสนใจวุฒิ

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๘๗

เด็กหญิงสุดารัตน์ นครทรรพ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินริ

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๘๙

เด็กหญิงพีรยา เนตรคำ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์เถือน

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายภัคพล ศรีอินทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายภูธเนศ สวยกลาง
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงรัชนีกร แก้วสิงห์
๑๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๙๔

เด็กหญิงสุฑาทิพย์ ผลสุข
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๙๕

เด็กชายภานุวัตร จุลพันธ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงกมลชนก คุ้มเถือน

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงรัชนก โหมสันเทียะ
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงรัชนีวิภา ยาสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๕๕๙/๑๑๙๙

เด็กชายพศุตย์ โพธิเอียม

์ ่

๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๐๐
เด็กชายทัศพล เพ็ชรพิจิตร

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายสุรวุฒิ อ่อนสะ
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายนิวัฒน์ โตเนียม
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๐๓

เด็กชายณัฐวุฒิ เกตุทิพย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายจีราวัฒน์ เปแพน
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๐๕

เด็กหญิงศุภิสรา มีธรรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงพรนภา สงค์พิมพ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๐๗

เด็กหญิงพรทิพย์ อ่อนจันทร์
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงวรัญญา หิมพาน
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงสุพัตรา ใจรักษา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๑๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อยู่ยง

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงภัทรศยา เจริญทรัพย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงชลดา ผาแดง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงกชกร อุ่นสมัย
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๑๔

เด็กหญิงญานิศา โพธิวงค์

์

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๕ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงปณัฏฏา เกตุเปย
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงฐิดาภา พลแก้ว
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงปทุมวดี ดิษทับ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๑๘

เด็กชายยุทธวีร์ พุทธะ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๑๙

เด็กชายภคพล เลียมสุวรรณ

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงศิวิลัย เรือนเจริญ
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงศลิษา โพธิเอียม

์ ่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงอภิญญา พันชนะ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๒๓

เด็กชายกฤษ์ติกรณ์ กลินหอม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายรณชัย ศรีษะเกตุ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๒๕

เด็กชายอภิพัฒน์ อุดมพันธ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๒๖

เด็กชายอณุลักษ์ สิงห์โตทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายอนุรักษ์ แก้วกร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๒๘

เด็กชายธนพงษ์ ตูมนอก
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายสุธาศิน แสงเพ็ชร
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๓๐

เด็กหญิงวันวิสาข์ เชียงสา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงวรางคณา ครุฑหว่าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงหนึงนุช

่

ถาวรรัมย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงประติภา สาทำ
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงจารุวรรณ ศรีสุพัฒนะกุล
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๓๕

เด็กหญิงญาณัจฉรา ผึงอุ่น

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงภูริชญา แก้วบุญขุน
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๓๗

เด็กหญิงศิริลักษณ์ อ่วมอิม

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงเบญจพร เทพขาม
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายกีรติ ดีเพียร
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงพิมญาดา อ้นพา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงธิติมา เขียวยิง

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๔๒

เด็กชายคณิศ แก้วเรืองเนตร
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายธนกร อินทริง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายธีรภัทร ไกรเพชร
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงอริศรา ว่องไว
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงภัคจิรา ประหุน
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงรัตน์ดาว ยะใจ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๔๘

เด็กหญิงธัญญารัตน์ กมลชิต
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงฉันท์ชนก ฉิมบุรี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๖ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงนันทิพร มโหฬาร
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม วัดแหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๕๑

เด็กหญิงนิดานุช ตุ่มทรัพย์
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงสิริพร แท่งทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายรวี พักดี
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุภาผล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๕๕

เด็กหญิงจารุพร พันนิน
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๕๖

เด็กหญิงดาราวรรณ สีมี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงเสาวภาคย์ จรขำ

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๕๘

นางสาวธัญชนก สรสิทธิ

์

๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๕๙

นางสาวนภัสรา เพชรมี
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลายพิทยาคม วัดบางลายใต้  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงอภิสรา ปญญาใส

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ วัดบางลายเหนือ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๖๑

เด็กชายณัฐพล ประกอบเสียง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ วัดสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายวรรธนะ ขำมา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายพัทธคนย์ พิลา

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๒๖๕

เด็กชายอภิชาติ พันธุ์จันทร์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ธงชัย
๑๙/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๒๖๗
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ บุตรศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที 176

่

วัดโพธิไทรงาม

์

 

พจ ๓๕๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายธนัท ทิพย์ขันต์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงธาริณี ทองเชือ

้

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงเจนจิรา มณีสด
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงนิศามณี ชืนสุด

้

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๗๒

เด็กหญิงปาจรีย์ ศักดี
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงปริยฉัตร กุลลำโกน
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๗๔
เด็กหญิงพลอยพรรณ แสงจันทร์

๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๗๕

เด็กหญิงนลีนี เรศละออง
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๗๖

นางสาวกนกวรรณ ทองทุม
๐๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๗๗

นางสาวพิชชา สายเบาะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๗๘

นายบุญชัย บุตรศรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๗๙

นายกฤตยชญ์ พรมมา
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๘๐

นายชาคริต สามัคคี
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๘๑

นายนุรักษ์ เกษสาคร
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๘๒

นายธีระศักดิ

์

ฉิมสุข
๐๙/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๘๓

นายธงชัย เกตุทนงค์
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๘๔

นายพิพัฒน์ ชาระวัน
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๗ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๒๘๕

นายจักรกฤษณ์ มงคลทิพย์
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๘๖

นายธนพล สิงห์ทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๘๗

นายกนกพล เผือกทองใบ

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วัดวังกระสูบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๘๘

เด็กชายธนกฤต สามัคคี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๘๙

เด็กหญิงชลธิชา จีนศรีคง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงพิมพ์นิภา ภักเรียน
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
วัดห้วยแก้ว  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๙๑

นายชัยวัฒน์ นากแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๒๑

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๙๒
นางสาวเบญจวรรณ คำสุข

๐๓/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๙๓

นางสุภัทรตรา ไกยสวน
๐๕/๐๙/๒๕๐๒

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๙๔

นางณัฐพร ขันสำลี
๑๓/๐๘/๒๕๐๕

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๙๕

นางอุบล ขวัญมุข
๐๘/๑๐/๒๕๑๒

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๙๖

นายประกอบ บรรณาธรรม
๑๑/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ ท่าช้าง  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๙๗

นายอานนท์ อินทร์เถือน

่

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๙๘

เด็กชายศิริวัฒน์ สาระคนธ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายศรายุทธ์ บัวกลำ
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ ชาแสน

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๐๑

เด็กชายปฏิภาณ รัตนศรีรังกูล
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๐๒

เด็กชายพิทักษ์ อำสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๐๓

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

แก้วประเสริฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายวิชัยยุทธ บุญเขตร์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงธมลวรรณ สุขคำมา
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงขวัญจิรา นันเขียว
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงอังสุมา ศรีคชไกร
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ทับทิมทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๐๙
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เกตุเขียว

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงกรรทิมา ศรีอินทร์
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงนภัสสร จันทร์ชิดจุ้ย
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงฉัตรกมล สกนธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๑๓
เด็กหญิงพรรณทิพย์ ผ่องศิริ

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงสุธิมา หริรักษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงพาขวัญ เพ็งแจ้ง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงณิชนันทน์ วัลละวงศ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๑๗

เด็กหญิงปณิตา อัวหงวน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๑๘

เด็กชายนิพัทธ์ ภาสุรกาญจน์
๑๒/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๑๙

นางสาวสุดารัตน์ เบ้าทอง
๒๓/๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๘ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๓๒๐

เด็กหญิงอมรวรรณ รอดพูนพงศ์ ๗/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงวชิราพรณ์ กลืนทอง

่

๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงพิชญาภา มาลากุล
๑๖/๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๒๓

เด็กชายพีรณัฐ ปนสุวรรณ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายกรรชัย รินทร
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๒๕

เด็กชายไกรวิทย์ รินทร
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๒๖

เด็กชายพีรพัฒน์ พรมจีน
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๒๗

เด็กชายจิรพัฒน์ เบ้าทอง

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๒๘

เด็กชายยงยุทธ โคเมือง
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงศิริยา แซ่จึง
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงณัฐนรี สันหลง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงรัชนีวรรณ เปยฉำ
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๓๒

นายณัฐพล สุดนุ่ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๓๓

นายกฤษฎา บุญต้อ
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๓๔

นางสาวเพชรลดา อินทร์ชู
๑๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๓๕

นางสาวอรวรรณ ศรีเขียว
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายนันทนัท ศรีทัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายศราวุธ ล้อสินคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงชนาภา บุญแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๓๙

เด็กหญิงกมลวรรณ กลันยวง

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงมุกดา เปลียนศรี

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงสุรารักษ์ พุทธศร
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงณัฏฐริณีย์ เห็มโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงธิติมา บุญนิม

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายฑัตพงษ์ รัศมี
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๔๕

เด็กชายกฤษณะ ม้าทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๔๖

เด็กชายอนุพันธ์ คล้ายลักษณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินทศร
๒๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๔๘

เด็กชายธวัชชัย เพ็งพึง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๔๙

เด็กชายราเชน ชืนภักตร์

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๕๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

อัวหงวน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๕๑

เด็กชายภูสิทธิ

์

วงษ์สาย
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๕๒

เด็กชายอติชาติ ปนทองคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายพีรทัต ผู้มีศิล
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๕๔

เด็กชายยศกร ยมจันทร์
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๙ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๓๕๕

เด็กหญิงธนพร จันทร์แปน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ อิมทอง

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงเกศินี วงษ์สนิท
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงสุกันยา มัชแมน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงจินต์จุฑา ผาสุข
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงสุภัค ชูขาว
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงขวัญแก้ว บุญทับ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงวิลัยวรรณ ปนดอกไม้
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๖๓

เด็กหญิงวาสนา สุขสมบูรณ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๖๔

เด็กหญิงสุภาวดี เสาไส
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงรุ่งนภาพร จันทร์ขำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๖๖

เด็กหญิงนิชาภัทร ยิมงาม

้

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงณัฏฐกมล บุญทับ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองสองห้อง
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๖๘

เด็กชายอนพัทย์ มังมี

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๖๙

เด็กชายเดชาวัต สีจันทร์ผ่อง
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๗๐

เด็กชายสุรศักดิ

์

ลิมไขแสง

้

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายนเรนทร์ ลือวิชะนะ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๗๒

เด็กหญิงอรษา สำรี
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงยุพาพร จิวสุข

๋

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงชาลิสา
ด่านนครินทร์รัตน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงสุนิสา ใบเอียม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๗๖

นางสุกัญญา ศรีเสมอ
๑๖/๐๖/๒๕๑๐

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงพีรดา คงเนียม
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงรัตนาวดี โพธิสระ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายณัฐนนท์ ทองประพันธุ์
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๘๐

เด็กชายธนวัฒน์ เมธี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายนันทวัฒ เนตร์จุ้ย
๑๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๘๒

เด็กชายพลชัย ภูมิดี
๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๘๓

เด็กชายวชิรวิชญ์ คุ้มสลุด
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๘๔

เด็กชายวัชพล จันทร์อินทร์
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๘๕

เด็กชายแสงตะวัน ภู่พุ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๘๖
เด็กหญิงกานต์ชเนตตี

ตาดทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงณัฐนันท์ เกรงพา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงธนภรณ์ สิงห์มา
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงธิราวรรณ แย้มมี
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๐ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงนรีการต์ น้อยแสง
๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงนวพร สีนอก
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงนัทธมน คงเจริญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงพรรณวรท สุพรรณ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คีรีเขียวสด

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๙๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ อู่ไทย
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๙๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ เต็งประเสริฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๙๗

เด็กหญิงอภิญญา ปนดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๙๘
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จันทราภิรมย์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๓๙๙

เด็กหญิงธนาพร ทรายทอง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงทิพย์วรรณ สุขแจ่ม

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๐๑

เด็กหญิงปฏิณญา ตังใจ

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๐๒

เด็กหญิงศศิภา ธรรมชาติ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายขจรวิทย์ วิจิตรเนตร
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ทองมาลัย
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์มณี
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๐๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญเกิดกูล
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๐๗

เด็กชายพงพิพัฒน์ พุทบัวทอง
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๐๘

เด็กชายสมโชค ดีบ้านใหม่
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๐๙

เด็กชายสราวุฒิ โพธิเงิน

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายดำเนิน ฮวมรุณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๑๑

เด็กชายธนโชติ ขมคิม

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๑๒

เด็กชายธีรวัต จันทโชติ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายศราวุฒิ ศรีเกตุ
๑๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายสหวิทย์ เพิมพินิจ

่

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายอนุวัตร สระทองยอด
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๑๖

เด็กหญิงกรวลัย คำจริง
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๑๗

เด็กหญิงกุ้งนาง แสงวงเดือน

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๑๘

เด็กหญิงธนัชชา ศรีสาธร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๑๙

เด็กหญิงนิรันรัตน์ จิตร์พูลผล
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๒๐

เด็กหญิงพิมพิศา คำจริง
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงศิริมา ผมทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงสุภัสสรา อ่วมเพ็ชร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงกาญจนา คงมัน

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๒๔

เด็กหญิงเกวริน พวงทอง
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๑ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงนันตลี ศรีถาวร

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๒๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ ศรีเครือแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงชิษณุชา หนูแสง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายครองชัย ดาสมกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายทิชากร สาพะลับ
๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๓๐

นายพิรพล วิลัยรัตน์

๑๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๓๑

เด็กชายวีรภัทร เทศดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายสหภาพ ชูอิฐ
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ น้อยขวัญ
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงจอมขวัญ อินหาดกรวด
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงณัฐริดา เข็มครุช

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๓๖

เด็กหญิงธันยพร บุญเอียม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงนวนันท์ มีเครือรอด

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๓๘

เด็กหญิงนันทิชา ศรีทิม
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงปยธิดา ศรีแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๔๐

เด็กหญิงพิมพ์นิภา บัวหร่าย
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๔๑

เด็กหญิงศันสนา แสงอ่อน
๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงศิริรัตน์ รักสวน

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๔๓

เด็กหญิงปลายฟา เรืองสวัสดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงภัชราภรณ์ ดำแลลิบ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงสุพัตรชา สร้อยกลาง
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายฉัตรชยา คงเจริญ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๔๗

เด็กหญิงจิตติญาพร เกรงพา

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๔๘

นายพงศประวีน สระชัยรัตน์ศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๔๙

นายอนุรักษ์ นวลจันทร์
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๕๐

นางสาวขวัญมนัส ผดุงไทย
๐๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๕๑

นายธวัชชัย คำจริง
๒๖/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๕๒

นายกิตติพล ใจตรงดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๕๓

นายวรวุฒิ

์

กลินทับ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๕๔

นายภานุวัฒน์ มีบุญ
๒๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๕๕

นางสาวศิริรักษ์ เกตุศรี
๐๙/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๕๖

นางสาวจตุพร อ่วมเพ็ชร์
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๕๗

นางสาวพิมานมาศ ร้อยสุริยะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๕๘

นายภานุพงศ์ พึงนคร

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๕๙

นายธนพล คนมี
๑๘/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๒ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๔๖๐

นางสาวชืนนภา

่

สีมา

๑๑/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม วัดกำแพงดิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๖๑

นางปริญญา ไทยลา
๑๖/๐๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ วัดไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงขวัญจิรา เทียงอยู่

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วัดวังกระทึง  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงขวัญหทัย เทียงอยู่

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม วัดวังกระทึง  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๖๔

เด็กหญิงเบญญาภา พันวิเศษ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงวลัยพร แก้วกำพล
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพ็ชรพงษ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงณัฐชยา อุดมชัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงสุกัญญา อิละต๊ะ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย จระเข้ผอม  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๖๙

เด็กหญิงจรุวรรณ นาคนาคา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แตงทอง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจระเข้ผอม จระเข้ผอม  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๗๑

เด็กชายณัฐพร พันธ์สิงดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายภูวไนย สุขเจรฺญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๗๓

เด็กชายตรีทศพล กองแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายสรณ์สิริ โพธิศรีสร้อย

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายปกรณ์ศักดิ

์

สนรัมย์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงกรกนก นากอก
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงนราพัฒน์ มาตะพาบ
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงจิดาภา นันทา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงสุวภัทร แก้วกาญจน
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ใจเอือ

้

๒๐/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงสุธิตา ปนเกียว

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงสุกัญญา สันติธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงวชิรญาณ์ มุงคุณ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงอรวรา ผาริโน
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงทิพวรรณ ทาพะยัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงบัณฑิตา กรุงตะโห
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงภาวินี แสนหาญ
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๘๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ชูพินิจ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงจิราภา บุญแจ่ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๙๐

เด็กชายวสันต์ แดงเลียม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงนิชกานต์ คำสุข
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงสุภาพร กลำปวน
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงจิรัชยา ชัยวันดี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๙๔

นางสาวรัติยา ก้อนทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๓ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๔๙๕

นางสาวสุนันทา พาอินทร์
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๙๖

นางสาวรุ่งทิวา จุมพรม
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๙๗

นางสาวภันทิลา โสภา
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๙๘

นางสาวธีราพร พิลึก

๒๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๔๙๙

นางสาวประภาสิริ คงประยูร
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๐๐
นายณัฐพล ศรีเรืองจันทร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๐๑

เด็กชายอนุกูล บวชสันเทียะ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงสุกัญญา อ่องแดง ๕/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงสุปรียา สุตตา
๒๔/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเนินปอ สระยายชี  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๐๔

เด็กชายอนุกูล หงษ์เวียงจันทร์
๑๙/๔/๒๕๔๘

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๐๕

เด็กหญิงไหมไทย แสงเย็น
๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที 79

่

สระยายชี  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงขวัญจิรา ภักดีโต
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์เทียร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๐๘

เด็กชายติณณพัฒน์ ชูเมือง

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายธนกร คงรอด
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงธีราพร อยู่ศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๑๑

เด็กหญิงนันธมน สิงห์วงษ์
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๑๒

เด็กหญิงอรรญา คงเจริญ
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายอุดม บัวงาม
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงเกตน์นิภา ปรีชาวนา
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงเบญญาภา กุหลาบเทียม
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายจิรายุ จาดฤทธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงชลธิชา สามสวนแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายฐิตินันท์ สุดยอด
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงธนพร สิงห์ลอ
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๒๐

เด็กชายนวรัตน์ อุรัตน์
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงวรรณพร ทองดอนเถือน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายวุทธิพัฒน์ พรธันยารัตน์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๒๓

เด็กชายศิวกร ยอดคง
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงสุพรรษา ช้างลอย
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงอนุธิดา สีเบ้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงกชมน แตงอ่อน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงนภารัจน์ โหมดเทศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงพิยดา คำจริง
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงภัคจิรา เมืองแก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๔ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงวรวลัญช์ อ่อนแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๓๑

นางสาวปาริฉัตร สุขดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๓๒

นางสาวพรพิมล พาทิพย์
๐๔/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๓๓

นางสาวภควดี แซ่วี
๑๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๓๔

นางสาวสาวิตรี สุดยอด
๐๔/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ สามง่าม  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายเบส ตะพานนาก
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงปยะวดี เพ็ชรพลอย
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงยศลดา ไตรพรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายณภัทร ศรีสายคำ
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ คำภาทอง
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงบุญญาพร โตนาค
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงกัลยกร ละมูล
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวเฉียว จันทรังสี  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๔๒

นางสาวเอมอร โคศิลา
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา จันทรังสี  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๔๓

นายปยะณัติ ไท้สูน
๐๕/๐๕/๒๕๒๖

วัดทับคล้อ ทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงธิดาภรณ์ ตัดสมัย
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงนันทวัน ทีฆะภรณ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงสาวิตรี หอมกลิน

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงสโรชา สารไทย
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๔๘

เด็กหญิงนภัสสร หนูโชติ
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๔๙ เด็กหญิงกาญจนาภรณ์
อินทร์ตอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงพัชรี ศรีสุวรรณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงอรวรรณ เมืองทอง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงสุดาพร บุญมา

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยชนะ
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายจิรพัฒน์ แทนไร
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๕๕

เด็กชายณัฐชนน ต้นดึง
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายวิทวัส โลหะ
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงเอือการย์

้

สิริเสรีภาพ
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายวิรพนธ์ อินทร์ศวร
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายพิพัฒพงศ์ คันทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๖๐

เด็กหญิงอารีวรรณ ดาผะเดิม
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๖๑

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์คำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายกฤษณ์ อาจสุรินทร์
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงอาริสา มัธราช
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๖๔

นางสาวอภิญญา พาจิตร
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๕ / ๕๑

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงจุฑามาศ ลำพูน
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๖๖

นางสาวณัฐณิชา การพันทา
๐๕/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายชนะชัย สุรังศิษร
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๖๘

เด็กชายจักรพงษ์ เดชศิริ
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงนิรตา เสงียมวิลัย

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงอารยา จารคุณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๗๑

เด็กหญิงจิดาภา ศรีสังข์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายชินวัฒน์ ขันทอง
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงวรรณธิดา หงษ์ดวง
๒๒/๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหินเพลิง วังหินเพลิง  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๗๔

นายนพนันท์ ตันมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๗๕

นายปชาบดี มากแตง
๐๓/๑๐/๒๕๔๐

กศน.อำเภอทับคล้อ ศรีเบญจคาลัย  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๗๖

เด็กหญิงภัคจิรา ปานโอ
๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ หนองจะปราบ  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายยศกร ล่วนลอย
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๗๘

เด็กหญิงสุธีธิดา ทองเต่าหมก
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวยาง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๗๙

นางสาวยุวดี มีสมพร
๒๗/๐๙/๒๕๒๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๘๐

นางสาวเมธิณี เนืออ่อน

้

๑๖/๑๒/๒๕๒๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๘๑

นางอารีย์ แย้มภู
๒๙/๐๙/๒๕๑๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๘๒

นางกาญจนา กุตอินทร์
๒๗/๐๔/๒๕๐๙

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๘๓

นางสาวอรอุม คุ้มภัยสวัสดิ

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๘๔

นางสาวธีราพร ใจแสน

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๘๕

นางสาวสุรชนก แปะเจีย
๒๓/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๘๖

นายสุริยา ไก่ฟา
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๘๗

นางสาวแก้วมณี กรัดเฟอง
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๘๘

นางสาวญาณิศา ทองดอนอินทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๘๙

นางสาวศรัณยา เฉลาภักดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๙๐

นางสาวสุชาวดี เสือไว
๐๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๙๑

นางสาวสุกัญญา คล้ายคลึง
๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายเจษฎากร มามี

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงเจนจิรา มณีโชติ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงประภัสสร ยอดคำ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงปวิณา อ่อนแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงกาญจนา สังข์แก้ว
๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงอริสา แสงทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงขวัญพิชชา มีโม
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๕๙๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ เกตุวงค์
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๖ / ๕๑

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงศริณญา พงษ์พวง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงภรภัทร มามี
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายธนโชติ จันทร์อุทัย
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๐๓

เด็กชายธีราภัทร มีดี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงจิรัชญา แสงทอง
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๐๕
เด็กหญิงหทัยกาญจน์ สังข์แก้ว

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงอภิกขณา กรัดคลำ
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงศิริพร บุญมาก
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายขวัญชัย รัง.ษี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโนนปาแดง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงกันยารัตน์ คำจริง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนปาแดง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงรติมา แววเพ็ชร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโนนปาแดง วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๑๑

เด็กหญิงกมลเนตร อุดมสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงมณฑิรา สะเดา
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงติยาพา ขาวขวัญ
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๑๔
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จันทร์แดง

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๑๕

เด็กชายปยะวัฒน์ ใจวังเย็น
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงเบญญาภา บริรัตน์
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๑๗

เด็กหญิงสุพัตรา ถาวร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงสุณิตา สีเหลือง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงกชกร อุดมสุข
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหลุม วัดหนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๒๐

นางสาวกฤติยา แสงประเสริฐ
๑๘/๐๓/๒๕๓๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๒๑

นางสาวเมษา นะอาระ
๑๙/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๒๒

นางสาวลักษมี สอนสุข
๑๐/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๒๓

นางสาวปนัดดา พรมปา

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๒๔

นางสาวกัญญารัตน์ ชวนชม

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๒๕

นางสาวปภาวดี สมัญญา

๒๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๒๖

นางสาววันวิสา วงษ์โคคุ้ม
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๒๗

นางสาวอนงค์นาฏ สอนสุข
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๒๘

นางสาวสุนิสา ทองดอนยอด
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๒๙

นางสาวนงนุช หยงสตาร์
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๓๐

นางสาวจุฑามาศ ม่วนน้อย
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๓๑

นางสาวปยฉัตร ปนปลุก
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายทินกร ยอยหนูรอบ
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงดวงฤดี จันทร์ประสงค์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงณัฐพร อุไรลักษณ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๗ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงสุวิชา วิไล
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงพิชชาอร โคกฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงประภาพร นาดสุรรณ
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงณิชานาฎ เมฆโต
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงปยะวรรณ สงค์โพธิ

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ กิงตะโก

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายประเสริฐ เฉลยลาภ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๔๒

นางสาวพรประภา เขียวเขิน
๐๔/๑๑/๒๕๒๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายพิพัฒน์ น้อยนาท
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายสาโรช จันทรประเสริฐ
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๔๕

เด็กหญิงอาจริณี เรืองวิทยาศักดิ

์

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงศิรภัสสร คีรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๔๗

เด็กหญิงภคินี สามสี
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๔๘
เด็กหญิงแพรวพราว เกิดมี

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายธัชพงศ์ คำฟู
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายพีรพัฒด์ หนูมณี
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายสุทธิศักดิ

์

กุยแก้วพะเนา
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงวรรณิศา สุโข
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายเจษฎา เถาวัลย์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายทัศน์พล เทศแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายคุณภัทร ภูบาทา

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงชนาภา ชาวเมือง
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๕๗

เด็กหญิงชลลดา พุ่มบัว
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงจิรัชญา บุญประเสริฐ
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงจิตรานุช รอดกำเนิด
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายอุเทน จันหอม
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงรัตติกาล ไกรสมุทร์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงอชิสา แก้วกรรณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๖๓

เด็กหญิงสุพิชญา บุญจ้อย
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงวรัญญา ทองสุข
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายธีรภัทร จันทร์ตรา
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายธเนศพล ศรีเมือง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๖๗

เด็กชายชยากร วังแผน
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายสิทธิพล ผลนึก

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงภัคจิรา มินิพันธุ์
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๘ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๖๗๐

เด็กหญิงสุวนันท์ บุญรอด
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงวรรณิสา วรรณประดิษฐ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงสุรีย์พร ขันติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ ขันติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายศุภกิณห์ ศรีบุญมี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายวีรภัทร ชูชืน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมาบาป สมาบาป  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๗๖

นายอนุทัย คำชัย
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายวิวรรธน์ อัมภวา
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายชัยณรงค์ หีบแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยเวช
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงสุพัตรา พระทิพย์วงศา
๒๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงลลิตา ทุตะกิจ
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
เนินหัวโล้  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ไผ่พงษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

เนินหัวโล้  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๘๓

เด็กชายอัครชัย พุ่มระย้า
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายเขมทัต ประวิงวงษ์
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายชนะชล ปอมริด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๘๖

เด็กชายวรวิทย์ ฤทธิกระจาย

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายขวัญชัย แปนคง
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ เอียงเถือน

้ ่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงจิราภา เอียงเถือน

้ ่

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงอัญชลี คุณกลาง
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงพิจิตรา บุตดาบุตร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงปนัดดา แปนคง
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงนิชาพร เชยชูศรี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๙๔

เด็กหญิงทิพปภา ยศวิชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงณัฐชา ศรีนาราง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๙๖

เด็กชายเฉลิมเกียรติ บุญเทียม
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงขวัญพร ว่างเว้น
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงศุภิสรา ดอนจันทร์ไพร
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงพัดชิตา เงินยิง

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงมนัสนันท์ มาสม

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงวรรณิษา หอมระรืน

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๐๒

เด็กชายจงรัก เอียมพร

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายเพชรมงคล ชูพินิจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงอังคณา ใจเปยม
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๙ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงพกาวรรณ กรพรม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงกุลลดา นิลเกษม
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๐๗ เด็กชายวิวัฒน์วงศ์วรรณ

ธนูศร
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายประพัฒน์ ไพรโรค

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงธีรลักษณ์ เผือกฟก
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงจิราพร มีบุญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงนันท์นภัส พึงเทียร

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงณัฐกมล มีโพธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงวริศรา งอกผล ๒/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๑๔

เด็กหญิงสุภัทราวดี คงเสมา
๑๔/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ แตงน้อย
๑๔/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ จันทร์ทอง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงศศิประภา โชคพรม
๒๑/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงเวณิกา สิริกิต
๒๕/๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กมล
๑๓/๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงเนตรสุดา ประชาชู
๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงนฤมณฑ์ โตพร
๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงจตุพร ยอดโต
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงพัชราภา ชัยรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงสุชัญญา เจตเขตกรรณ์
๒๑/๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๒๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ สุวรรณชัย
๑๑/๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงชัญญานุช เกษนุช
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๒๗

เด็กหญิงสุพรรณษา เปรมกมล
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงนงนภัส เกตุจำปา
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๒๙

เด็กชายทัตธน หาพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงพัชราภา ภู่ยิม

้

๐๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ

วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๓๑

เด็กหญิงณัฐธิดา บัวผัน
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายภานุวัฒน์ ดีอินทร์
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๓๓

เด็กชายธนโชติ สมัครดี
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๓๔
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ อัสถิ

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายวาทิน สงแจ้ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายวุฒิพงศ์ เขือนคำ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายณัฐพงษ์ ครองการ
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงสุชานาถ จุพล
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ โพชนา
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๐ / ๕๑

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายเฉลิมชนม์ ศิริเวช
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน วัดหนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายธนชิต เทศสนธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๔๒

เด็กหญิงธัญชนก คงมาศ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงเด่นนภา ดวงแข
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงปรวรรณา ทองยิม

้

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงณิชาพร เมืองสังข์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงณิชากร เมืองสังข์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๔๗

เด็กหญิงเทวิกา ชัยแสน
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงภัทรธิดา ทนามสี

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๔๙

เด็กชายนนทพันธ์ เพชรเขียว
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๕๐

เด็กชายอภิวิชญ์ สุภาพ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๕๑

เด็กหญิงพัชชมน บรรจงรักษ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงพรพรหม ธีรกิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงมณฑิชา พุดขุนทด
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๕๔

เด็กหญิงกนกนาถ เล้าวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายเรวัฒน์ หน่อแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายทิวา ล้านทอง
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๕๗

เด็กชายไพรัตน์ จันทร์แก่น
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงภัทราพร ดาวลาย
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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