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บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิจิตร  ภาค ๔

ส่งสอบ ๕,๑๖๕ คน ขาดสอบ ๗๐๖ คน คงสอบ ๔,๔๕๙ คน สอบได้ ๑,๘๐๕ คน สอบตก ๒,๖๕๔ คน (๔๐.๔๘%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๐๐๑
นายอนาวิล จำนงค์ศรี

๐๑/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๐๒
นายจิรพงศ์ พูลทรัพย์

๐๒/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๐๓
นายกิตติ นาคประสิทธิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๐๔
นายสุรฉัตร สีมา

๓๐/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๐๕
นายเอกพล สมศรี

๐๕/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๐๖
นายณัฐพล อยู่เกตุ

๐๑/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๐๗
นายสาโรจน์ ชุ่มเย็น

๑๖/๐๖/๒๕๐๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๐๘
นายเกียรติยศ หนูเทศ

๑๒/๑๐/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๐๙
นายรณกร กลินระลึก

่

๒๐/๐๕/๒๕๒๘

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๑๐
นายเอกลักษณ์ ขาวเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๑๑
นายกิตติพงษ์ เอียมราคิน

่

๒๕/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๑๒
นายสมยศ จำปาศรี

๒๖/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๑๓
นายณรงค์กรณ์ ถาวรศิริ

๒๒/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๑๔
นายนัทธพงศ์ คำโต

๐๒/๐๔/๒๕๔๐
เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๑๕
นายสุรเชษฐ์ วัสสุตตะมะ

๐๗/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๑๖
นายสมประสงค์ ทองเศรษฐี

๐๕/๐๖/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๑๗
นายปยะพงษ์ คำจริง

๒๖/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๑๘
นายนิติ วรรณประทีป

๓๐/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๑๙
นายสุรศักดิ

์

เพ็ชรล้อมทอง

๒๗/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๒๐
นายมุนินทร์ จันทรา

๐๕/๑๐/๒๕๑๒

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๒๑
นายอนุชิต ตังจรูญ

้

๒๘/๐๔/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๒๒
นางสาววิชชุกร จันทร์น้อย

๒๒/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๒๓
นางสาวรัตนา คำอ่อน

๑๒/๐๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๒๔
นางสาวมาลี ปาพ้นภัย

๒๔/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๐๒๕
นางสาวจำป บุญรอด

๐๖/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๒๖
นางสาวจุฑามาศ ทิพยเนตร

๒๕/๑๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๒๗
นางสาวอรพิณ หลำใจซือ

่

๒๐/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๒๘
นางสาวอรอุมา มูลทองคำ

๐๘/๐๙/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๒๙
นางสาวปรียาภรณ์ ศิริพันธ์

๐๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๓๐
นางสาวเนตรทราย โกปน

๐๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๓๑
นางสาวมลตรี กลินกุหลาบ

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๓๒
นางสาวอนุสรา จันทร์แดง

๒๕/๑๐/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๓๓
นางสาวอาทิตย์ทิพยธาดา

เรือนดี
๑๐/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๓๔
นางสาวธัญญา จันทร์อำ

๒๒/๐๔/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๓๕
นางสาวนงลักษณ์ ขาวจันทร์

๑๕/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๓๖
นางสาวชลธิชา คงคาลัย

๑๒/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๓๗
นางสาวสุจินต์ ฤดีทัย

๐๙/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๓๘
นางสาวพรทิพย์ สร้อยศิริ

๒๙/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๓๙
นางสาวพรสวรรค์ อรุณโรจน์

๒๑/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๔๐
นางสาวพนิดา เงินนา

๒๕/๐๘/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๔๑
นางสาวรจนา กล่อมผา

๐๔/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ โพธิเกตุ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายธนชาติ สิริมงคลพิทักษ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง คลองคู้  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงบุญตา เกตุแก้ว

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงสีไฟ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๔๕
นางชูศรี ศักดิเพ็ญศรี

์

๐๙/๐๓/๒๕๐๐
โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายอนุรักษ์ พลิงลูกอินทร์

้

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ยางคอยเกลือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๔๗
นางสาววิลาวัลย์ กันมัง

่

๐๙/๐๘/๒๕๒๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๔๘
นางสาววัชรี ดีมัน

่

๐๙/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๔๙
นางสาวกัญญา อินทร์ยอด

๒๖/๐๖/๒๕๓๒

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กชายชนะชัย ธรรมจินดา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายภูมิภัทร ก๊กมาศ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายภูริภัทร ไวยุวัฒน์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กชายวรุณ สุวรกิม

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กชายวัชรากร พลขันธ์

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กชายยุทธภูมิ จันทร์สมบัติ

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายวัชรพล ศรีสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายภาณุพงศ์ ศรีสังข์

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายวิทวัส ทางาม

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายกวีพงษ์ นวานุช

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายนราพัฒน์ สุแดงน้อย

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงพรวดี สุขเจริญ

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงชนมน ม่วงชู

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงสุปรียา อินทกูล

๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงแพรชมพู คงเกษม

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงมนัสนันท์ ถินวงษ์แพง

่

๒๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงกัญญาวีร์ คชสาร

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงตรีชฏา แสงสมจิตร

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงกิงกาญจน์

่

นิมานะ
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงนิศาชล ผลดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงนภัสสร วิเชียรชัย

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงภัทรธิดา นิลขันธ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายจิรายุ สนามทอง

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กชายนาวิน ฤกษ์อุดม

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กชายณัฐดนัย ยีคิว

่ ้

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กชายธนารัตน์ หลีมัน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงสิรินาถ ขุระสะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงสุพรรณษา สิงหา

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงนำฝน สุขเจริญ

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงกนกพร พรมนอก

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงกมลเนตร ทองเผือก

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงโยศิตา บุญประเสริฐ

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงชลลดา การะถ่าน

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงนิศรา คงเนียม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงเกษรา โตเขียว

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กหญิงณัฎฐริกา เรืองฤทธิเดช

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กหญิงวริศรา สกุลณี

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงอโรชา บุตรคลี

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงณัฐณิชา สิงห์ลอ

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงศศิธร จุ้ยเรือง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ โสภาคดิษฐ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายราชกฤต ไชยูปถัมภ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กชายคุณากร พุ่มเพชรสา

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายถิรพล ปอมสาหร่าย

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายศรัณู อยู่เบิก

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓ / ๕๓
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พจ ๓๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงชนิดาภา ทองหมืนศรี

่

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงพิชญธิดา กลินเกิด

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงญาณาธิป อ้นอินทร์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์ สิงห์ทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เงินมันคง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงฐิติมา โพมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงวาสนา ชินรอด

๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายนิรุจน์ สกุลณี

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กหญิงอักษราภัค เชือดี

้

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายธนโชติ โชติรัตน์

๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายตรัยคุณ รวบรวม

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายภาณรินทร์ ใกล้กลาง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายสิทธิพร ศรีทอง

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายนัทธพงศ์ ชาวพิจิตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กชายวันรุ่งโรจน์ บิดาแก้ว

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงนฤมล สุขงานสันเทียะ

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กชายชาติชาย ควรประเสริฐ

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงวนัชพร นวลแตง

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงบุญญิสา สุขประเสริฐ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงปณิตา นวนิล

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กชายปรเมศร์ คำยอด

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงภัทรวดี บุราคร

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายนวพล ทองยิม

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายภูมิรพี แสงทวี

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงพัณณกร ภมร

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายศตวรรต ด้วงทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงปภาวี บุญช่วย

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กชายธีรภัทร บุญโกย

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กชายชนาธิป แก่นมาก

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงชมพูนุช คุ้มชัย

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กชายสุธีมนต์ แสนไชย

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กชายโชต ทองเผือก

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กชายปฐวิชญ์ ปานสนม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงปวีณา มวลชู

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงกรวรรณ ชาวพิจิตร

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔ / ๕๓
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พจ ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายภูตะวัน หวันแสง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายสุรเสกข์ เจริญสุข

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงณิชาดา เมฆเจริญ

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงอนัญพร คงสมบัติ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๓๔
นางสาววิภาวดี สีตนไชย

๒๒/๐๘/๒๕๒๘

โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายธันยภพ จรกิจ

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายอิศวเรศ สีพุต

๐๕/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงกฤติยา จันทร์ตรา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงกวินธิดา กันทอง

๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงศิรัญญา มัจฉา

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงอินทราวดี แสนสุข

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายกฤษณภัทร จันทร์เทศ

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กชายธนายุ สง่างาม

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายนนทกานต์ อัษฎาธานนท์

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายพุฒินันท์ สุรารัก

๐๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กชายอธิพัฒน์ ชูงาน

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กชายอริยพงษ์ เชือสุวรรณ์

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงณัฐธิดา ว่องการไถ

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงณัฐรัตน์ เสียงเล็ก

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงปญชาน์ ยาตรา

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๕๐ เด็กหญิงภัทรประพิณ
คิดะ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เรเรือง

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๕๒
นายณัฐวัฒน์ อรรถอาภา

๑๒/๐๔/๒๔๙๒

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กชายกองพัน บุษบงษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงสิรภัทร พุ่มโต

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงชมม์นิภา อ้นอินทร์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงนฤมล สรงประเสริฐ

๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงอชิรญา ชังคะนาค

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงนภัสสร น้อยพันธ์

๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงปทมาภรณ์ จันทร์มาลา

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงมัลลิกา พลขันธ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กชายภูมิวัชร นวลแตง

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กชายศิรสิทธิ

์

สถิตบรรจง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายกนล จันทร์เพ็ญ

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงรันชญา เทียมสอน

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕ / ๕๓

้
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พจ ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงมีนา ประโยชน์ยิง

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงชลิตา บุญศรี

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงจิรัชญา แสงตาล

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงฟารีดา มินทกรณ์

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงมุทุตา ทองดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายอดิศร ยศเมา

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๗๑
เด็กชายนพรัตน์ ปญญาคำ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายวัชรเกียรติ โอนอินทร์

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายชัยณัตน์ สุดแสน

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายภานุพงศ์ วินทะไชย

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายภูกฤษ ชูเกียรติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายศุภณัฐ แจ่มกระจ่าง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๗๗
เด็กชายนิธิพัฒน์ เนียมพันธ์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๗๘
เด็กชายชนะชัย คะวิลัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายกฤษฎา พวกน้อย

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๘๐ เด็กหญิงรสสุมารินทร์
สีสุข

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๘๑ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
ข้ามประเทศ

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงปทมาภรณ์ อ่อนอำ

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๘๓
เด็กหญิงอริสรา นำใจสุข

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๘๔
เด็กหญิงรัญชิดา ธุวะคำ

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๘๕
เด็กหญิงปยะนุช กองรส

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๘๖
เด็กหญิงรุ่งนภา ประพฤติเลิศ

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กหญิงมณินทร จูเมือง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กหญิงณัฐณิชา อำทัพ

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายณัฐชนน อิมหิรัญ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายรัฐพงศ์ แจ่มแจ้ง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายพีระภัทร เกือสกุล

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๙๒ เด็กชายโจนะ  โจเส็ฟ
ซิม

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายกฤตพัฒน์ เชดสิงห์

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กชายนันทวิวัฒน์ คำประสิทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายณัฐพนธ์ พลธิมา

๒๙/๒/๒๕๔๖
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ใจชืน

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายรชานนท์ เกตุมะ

๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายจิณณวัทย์ สุขอยู่

๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กชายวรวุฒิ บุญมา

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๖ / ๕๓

้
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พจ ๓๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กชายปฏิภาณ ส้มทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายชาคริต ทับทิม

๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงศิราภร

ชำนาญเขตรกรณ์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงรัตนาวลี ยุปานันท์

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๐๔ เด็กหญิงกาญจนาวรรณ
แย้มเสาธง

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กชายนิรวัชร์ ธรรมสถิตย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงสุชาดา สุบรรณา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๐๗
นายกองพล ทับทอง

๐๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กชายณัฐวัฒน์ หนูกัน

๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายณัฐพงศ์ แววศรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ โมกมัน

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา วงศ์แสน

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงศิรินญา มูลชาติ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๑๓ เด็กหญิงสิริโสภาภรณ์
วงศ์เสาร์

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงนุสรียา พ่อธานี

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงอชิรญา เอียมต่อม

่

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงวรัญญาภัทร์ กลัดแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงยุรวรรณ บัวผัน

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงอรณิชา

จิรธนไพศาลสกุล
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงสุนิษา กุลสะ

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงณัฐณิชา ทองใบ

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงนัสนิชา อิมรอด

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงจุฑารัตน์ วิจิตรพล

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กชายชนภัทร เมืองเหลือ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กชายอินทัช ใจดี

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงณัฐกฤตา อินทร์ศักดิ

์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงพิมพิชญา มัชฌิมา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงญาณิศา จิตต์มัน

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงพิชชาภา อินตะมะ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงณิชมน วนิชยาโกศล

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงมลวรรณ โตน้อย

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงชุติมณฑน์ เอียมประเสริฐ

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก โกวิทปกรณ์กุล

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงปภาวดี มีลุน

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงกุลภัสสร์ ปณราช

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๗ / ๕๓
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พจ ๓๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา บัวชุม

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงพิชญธิดา จันเพชร

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงวิจิตรา ธนูศร

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงพินิดา สุริยะพงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงพินันดา สุริยะพงษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายพุทธพล ชัยศรี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายภูริช ภัทรประดิษฐ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายคณาเสข ปรารถนารักษ์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายนันทพล บุญอ้น

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กชายพัชรพงศ์ นพรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กชายพิสิษฐ์ วัฒนาบัวยิม

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กชายนราวิชญ์ คงเมือง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กชายสุขุมรัฏฐ์ อุดมศิลป

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กชายกันต์กวี ศรีทัศน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กชายธนโชติ ทองทวีสิทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กชายชิติพัฒน์ ภู่ทอง

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงวิชุดา ใจงาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ภัทรประดิษฐ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงอนัญญา เส็งขำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงปพิชญา ไชยพรพัฒนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงปาฏลี แพพ่วง

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สิงห์ลอ

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงกิติญา ศรีสุข

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงธีราพร ไทยตรง

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงญานิศา ทองมาก

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงภูษิตา เสาวรภย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงจิรภรณ์ คงมี

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงธนกมล จงชาญสิทธิโท

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงวรปรียา คลังเพชร

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงสุภนิชา ศรีโสภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงเปมิกา รัตนมูลปญญา

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงวัชรมน คมวัชรพงศ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงกฤติมา กุลเจริญ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงพชรศร พรหมสูตร์

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงพีรยา ดิวรางกูร

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๘ / ๕๓
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พจ ๓๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงพัชรพร บุญญา

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงณัฎฐนรี แต้มครู

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงณิชิกาญจน์ เดียวสุรินทร์

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา สิงห์คาร

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงภัทราภรณ์ โมรีรัตน์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงภัทรวดี

ปญญาวิจารณกุล
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงสิริภา ไชยา

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงจิราพร ชาวทำนา

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงอภัสรา สิงห์ลอ

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงพิชญธิดา ปานรอด

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กชายกิตติภูมิ ทองดอนยอด

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กชายมีโชค อินสูนย์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายชนสรณ์ อุปมาอำ

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กชายกิตติคม เขียวขำ

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงชฎารัตน์ หาญสาริกัน

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงอชิรญา จันทะโก

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงเปรมฤดี ดวงแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงรังสิมา ฤทธิชัย

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กหญิงกัญรินทร์ โมริตะ

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงณิชกมล เร่งพลัง

้

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงสุภาวิตา ปะสุตะ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายเลิศพงศ์ เลิศสถิตย์ดำรง

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายณัฐวรรธน์ ทองเหมือน

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายธนพล ทองรอด

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงพาขวัญ เพ็ชรพงษ์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงรักษณาลี สุขเกิด

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงชนัฎา มะโพงเพ็ง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงกฤตยา บุญพันธ์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงธนพร สิงห์เรือง

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงสุพิญชา ม่วงลาย

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงณปภา ยอดจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กชายคิมหัณต์ โสบรรเทา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายชยณัฐ ประยูรยิม

้

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กชายนันทชาติ เปรมชาวนา

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กชายมานพ พรหมมี

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๙ / ๕๓

้
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พจ ๓๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กชายปฐมรัตน์ ฟกตัง

้

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายปวพล จรมณี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงจันทรณัฏฐ์ สอนศรี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงกัณวรา มะโนเรือง

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงสุธิดา สายดี

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บ่อพืชน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงเบญญาภา โคตนันท์

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงพิชญาภา แสงนิกร

๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงธนัชชา ลาภพิพัฒน์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงศศิธร ครุธทิน

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงศศิชา ระบุตรดา

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงอริสา ฉิมศิริ

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงกวินภัทร เพ็ชรวิจิตร

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายกิติคุณ เกตุมณี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายสิรภพ สวนเศรษฐ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายธรรมรัษล์ เนียมพันธ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายวีรภาพ สงวนศรี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายธนภรณ์ โหมดชัง

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กชายชัยเมธี ทองเต่าหมก

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กชายพีรพล แก้วสว่าง

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กชายทัศน์พล บุญทศ

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายณัฐพร ชืนพระกลาง

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงศศิกานต์ สิทธิพงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงจตุรพร บุญปู

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงชนัญชิดา คำเขียน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงมีนณิสา ภักดีโต

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คงภู

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วทอง

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กชายคุณากร ทัพเอม

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กชายสุขวัฒน์ หลากสุขถม

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กชายสิรวิศ เพ็ชรมา

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กชายนิพัทธ์ ก้อนคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กชายณัฐภัทร แก้วป

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลวชิร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงนิศาชล ธรรมาวงษ์

๑๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินยาว เนินยาว  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายวยสกร เสนแสง

๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๐ / ๕๓

้
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พจ ๓๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายณภัทร สีแดง

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กหญิงธัญชนก พฤกษะวัน

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กหญิงรุ่งทิวา โฆษา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กหญิงอุษาวภาค บุญช่วย

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กหญิงพรรษา ดีมัน

่

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กหญิงเจนสุดา พ่วงบุใหญ่

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กหญิงศิริประภา แก้วสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กหญิงวันวิสา แก้วสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กหญิงนฤมล เยาวกุล

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายโชติปกรณ์ รุณนะทัศน์

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญเทศน์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กชายอุไร นันทะสาร

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสวนแตง เปยมเจริญราษฎร์  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กชายฐนปนพงศ์ ใจกล้า

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดลำชะล่า ลำชะล่า  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงเบญญาภา อ่วมอุไร

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำชะล่า ลำชะล่า  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงปนัสญา ใจภักดี

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดลำชะล่า ลำชะล่า  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กชายธราเทพ จินดามัง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กชายวรพงษ์ หยำวิลัย

๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กชายธนภัทร ผลธรรม

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กชายปรเมธ มหายนต์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กชายอัคคเดช สีกอง

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กชายสุทธินันท์ นาคเทียน

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กชายภูศิริ พรมมาส

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ศรีผึง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงพัชรวรรณ ทองปาน

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงพรรณพร สมุดไทย

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงพีรดา เนียมปู

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อ่อนตานา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงลลิตา กันเกตุ

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงณรินทร แก้วทองคำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๖๙
เด็กหญิงนงลักษณ์ พุ่มไสว

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหัวดง หัวดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กชายพรเทพ พลศักดิขวา

์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงสุภาพร แปนทองดี

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กชายธนโชติ อรรณศรณีวงศ์

๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๗๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ดาวกลาง

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๗๔
เด็กชายราเมศวร์ จุ่นพันธ์

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๑ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๓๗๕
เด็กชายอัครเดช คะเณย์

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๗๖
เด็กชายภูริพัทธ์ วิมล

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๗๗
เด็กหญิงบุญศิริ อ่อนเนียม

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๗๘
เด็กหญิงอทิตา ยอดจันทร์

๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๗๙
เด็กหญิงบัณฑิตา จับฟน

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายนพรัตน์ ตรีพัฒน์

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังกรดพิทยา วังกลม  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กชายสรวีย์ แก่นเสน

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กชายกวินท์ กิจธรรมกุล

๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายพิพัฒน์ เสือเหลือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กหญิงจิตตาภรณ์ แก้วกระจ่าง

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงพิไลวรรณ ชูเมือง

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กหญิงณัฐวรรณ ทองเพ็ง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ ดาน  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงสุพิญญา วงศ์ชมภู ๕/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงภาวิดา สว่างเมฆ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กหญิงศิรินทรา เดชเดชา

๑๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๙๐ เด็กหญิง .ชุติกาญจน์ ตรัยรัตนพิทักษ์ ๕/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กหญิงจันจิรา กรรณภักตร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กชายอิสรา ศรีสมบัติ

๒๔/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กชายบุณยกร แก้วอำไพ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดเนตร ๘/๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายพงษ์เทพ รัสมี

๒๗/๗/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายวันเฉลิม มีโรง

๑๐/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กชายอัมรินทร์ อำปน

๑๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กชายกิตติภูมิ จันเทส

๑๔/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กชายวีรวุฒิ อำนวย

๑๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์)
ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงจิระภัทร รัตนประทุม

๑๓/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญน้อยกอ

๑๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านท่าฬอ(ครุฑวิทยากรณ์) ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๐๒
นางสาวกัลย์ฐิตา แจ่มโภคนิษฐ์

๒๐/๐๕/๒๕๓๐
โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายจักรพงษ์ อุนานันท์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายจิรวัฒน์ บุตรแสนคม

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายณัฐชัย รัตนวิจิตร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายวิชัย อ่อนละมูล

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กชายสุรพงศ์ ดำมินเศก

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายอภิชาติ โยธาศรี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงนันทิกานต์ ทองเพ็ง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๒ / ๕๓

้
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พจ ๓๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงนิภาพร แก้วกอง

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงวราภรณ์ นาคทองดี

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กหญิงศศิธร บุตรศรี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายธีรดนธ์ ปูหลังกลำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายพนัชกร ประสาน

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กชายณัฐวุฒิ หงองาม

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กชายจุมพล เปยชู

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กชายศิริชัย กลินจันทร์

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กหญิงกมล ดำมินเศก

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กหญิงกฤษนภา ชอนหนองบอน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กหญิงชไมพร อิมผึง

่ ้

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กหญิงธัญชนิต ถาวรกูล

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กหญิงนุชจิรา โพธิทองคำ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กหญิงพัชรี บัวขาว

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กหญิงวชิรญาณ์ แก้วเขียว

๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุภัสสร เจริญสุข

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงอรวรา กรรณภักตร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กชายเถลิงพงษ์ แก้วกระจ่าง

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กชายสุภรัตน์ แย้มเสาธง

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงปาริชาติ ปนอยู่

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายศตวรรษ แพนศรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเมธีพิทยา ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายฐิติกร จันตระ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายสุรศักดิ

์

ชูศรี
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงชลธิชา อ่อนนา

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงกชกร แสนสุข ๐๒/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงณัฐฐมณี กิตติอุดม

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กชายณัฐพร แสนสุข

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงพัฒน์นรี เพ็ชรภูมิ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังมะเดือ

่

ท่าฬอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงกิตติยา ไทยบุญชุบ

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กหญิงพิชญาภา ไตรยสุทธิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กหญิงรัตติกาล อยู่เจริญ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงจิรัชญา ถนอมชีพ

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงวีนัส หมวกชม

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กหญิงจินตพร แสนดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายพีรพัฒน์ ด้วงบัว

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๓ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงรุจิรา บุญนุวงษ์

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายเทวนาถ หนูปลอด

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายวราเทพ เปราะแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายณรงค์กิจ อินทรสุข

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ หาดมูลกระบือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงกรองทอง กันฟก

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายสุประดิษฐ์ มูลประเสริฐ

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กชายทีคะฑัต แก้ววิจิตร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กชายบุญยกร พันธนะ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงชนัญชิดา วังศรีคูณ

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงวราภรณ์ ใจจำนงค์

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงพีรธาดา วงค์ละมาย

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงรักษิมา วิจันทร์ตา

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กหญิงชัญญานุช จุลบุตร

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายณัฐพล โรเด

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายธนวัฒน์ สิทธิโชติ

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายสุทธีกานต์ ทองห่วง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายวายุ มันตะสูตร

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กหญิงเกศวิไล สังข์ทอง

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กหญิงสุวิมล เพ็ญสมบัติ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กหญิงสุวิชญา สอนราช

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงฌาติมา มัชฌิมา

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงธนภรณ์ เอมใจ

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงอภัสรดา เกตุอินทร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงธนัสถา ไกรสอน

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงศิริพรรษา เชยชูศรี

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงณิตินัดดา ใจสนธิ

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงสุทธดา แสงดอกไม้

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายอธิยุต ทัดเทียง

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายจักรภูมิ สร้อยวิชา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายชยานนท์ ศรีมณฑา

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กหญิงปรัชญา ถาวร

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์ อำพันพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กหญิงพัทธานันท์ เกียรติพงษ์พันธ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๗๘ เด็กหญิงพลอยรัมภ์ภา
ผิวเพชรดี

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงอารยา ไทยดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๔ / ๕๓

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงจิดาภา สำราญพันธ์

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงศิณิชฌา ผาสี

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงอชิรญา ประยงค์หอม

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงมัญฑิตา ขวัญคง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงกชกร แตงแจ้ง

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กชายอภิเดช ตังใจ

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กชายนนทวัฒน์ เคลือบยิม

้

๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงรัตนาพร พูลคล้าย

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงรัญชิดา อมรอมตะ

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงวรัญญา หนูอุ่ม

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงนฤมน อ่อนพันธ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายพัทธนันท์ ชัยศิริ

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กหญิงมนชิตา ชมภูพืน

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๙๓
เด็กหญิงขวัญตา จีนยี

่

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงณิชาภัทร นาคนามอรุณ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงธนโชติ เฉลิมสถาน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๙๖
เด็กหญิงชัญญานิษฐ์ สว่างเพียร

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงปานพร กรวยศิริวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงปานวาด กรวยศิริวงศ์

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงปุณธิดา เจนสาริกิจ

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๐๐
เด็กหญิงสุภาวิดา ถาวรพัฒน์

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๐๑
เด็กหญิงวิภาพร ปญควนิช

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงธารทิพย์ เคลือบทอง

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๐๓
เด็กหญิงโสภิดารัตน์ ปานแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายศุภัช บุญมาก

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กหญิงศุภรัตน์ จันทร์สว่าง

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๐๖ เด็กหญิงเปรมปารณีย์
ประสงค์ผล

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงชนัญพร ปญญาธิติพงศ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงปทิตตา แดนสีแก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงพัณณิตา ปนเพชร

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงณัฐนรี บุญรอด

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงอริสรา วรรณไพบูลย์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์ ศรีสังข์

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ท่าหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายสุริยะ ชืนสนธิ

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายชัชนันท์ ทรัพย์ทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๕ / ๕๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายสามารถ เมฆโพธิ

์

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายนวพล ผายผัน

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายธเนศ กรีพัต

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กหญิงปณิดา คงเมือง

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงชลธิชา สุขดี

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงชนิกานต์ ยมภูมี

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงกัชชรส สงค์โพธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงจิรวรรธ ขวาทิพย์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงฐิติภา จอมเดช

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงพิชชาภา สมเนตร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงราตรี จันทวงค์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงอภิญญา ติณะมาศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงศิริเนตร ยุระมาศ

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงปาริชาติ เพิกขุนทด

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายพิชัยภูษิต สุขเจริญ

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายสพล ศรีศิลป

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ขจรศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงพรรภัสษา คัชมาตย์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๓๓
เด็กหญิงภนิดา พลอยประดับ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงพิมลรัชต์ ลายทองคุณาธิป

๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กชายเจษฎา เงินกลม

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงสิริกร แซ่ภู่

๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายอิทธิพล ทองใบ

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายศราวุธ กลมเกลียง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงสิริยุพา น้อยสมวงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงศุภมาศ อิมอยู่

่

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงปนัดดา วงค์วาส

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงพรภิมล ชืนใจ

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงณีรนุช องค์ประเทศ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กหญิงศิริพร จันทวงศ์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กหญิงศศินภา บุญบัว

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กชายภัสพงษ์ สุทธศาสตร

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญผ่อง

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงชนิตรา ทองเพ็ง

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงรุ่งนภาภรณ์ นาคสิงห์

๒๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๖ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงชลธิชา เพ็ชรเจริญ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายอโนชา ทองชาติ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงสุมาลี อ่อนผา

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยุระมาศ

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ธูปหอม

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๕๕
นางสาวพนาวรรณ ไทยเจริญ

๒๘/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๕๖
นางวันเพ็ญ แสงศรี

๒๒/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๕๗
นางสมจิตต์ แย้มสันต์

๐๔/๐๒/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดคลองโนน ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๕๘
นางมาลี บุญแย้ม

๑๐/๐๔/๒๕๐๗
โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายณัฐดนัย แก้วทองคำ

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงฉันชนก มัทธุขัด

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงพิมพิศา ธูปหอม

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายวรเมธ ช่างสลัก

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายศุภณัฐ สุขใจ

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดดงชะพลู ดงชะพลู  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงณัฐพร ตุงคะศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงวรัญชลี เจริญสุข

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงสุกัญญา จันทรา

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๖๗
นางสาวปวีณา เขียวทอง

๐๑/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านวังทับยา โรงช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กหญิงชลธิชา คันธภูมี

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงนาตษา ภู่คง

๒๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงธนภร สินค้างาม

๑๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ สิงห์ลอ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กหญิงภรภัทร พรามไธสง

๐๑/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงวาสนา ระตะสน

๒๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) โรงช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายพงศธร ชาวพิจิตร

๒๙/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายภานุภัทร สุวรรณ

๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ พานเงิน

๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงแพรพรรณ เกษี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงพรรษา เกษี

๒๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงเนตรชนก ปาเมืองมูล

๑๕/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กชายประกิจ มีระกูล

๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๘๑
นางวิจิตรา เขียวทอง ๙/๗/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กชายอาทิตย์ นากนวล

๓๐/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายศุภกิจ เมฆชอุ้ม

๑๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงยุพิน มูลชาติ

๒๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๗ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงกัลยรัตน์ รอดอินทร์ ๔/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงจินต์จุฑา ศรีสนาม

๒๕/๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๘๗
นายเอกชัย รุ่งเรือง

๒๑/๖/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๘๘
นายวีระยุทธ บุญเกตุ

๓/๑๑/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดปามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)

ปามะคาบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๘๙
นางสาวโยทะกา ปูเณรน้อย

๐๒/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๙๐
นายแมน ไกรสอน

๓๑/๐๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๙๑
นางสุธาสิณี ปนใจ

๑๗/๐๓/๒๕๒๓

กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๙๒
นางสาวมยุรี ร้วนทร

๐๖/๐๘/๒๕๓๐
กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๙๓
นางประภัสสิริ รักทุ่ง

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๙๔
นางสาววิไลลักษณ์ ฉำจิตร์

๐๕/๐๑/๒๕๒๙

กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๙๕
นางสาวแพรทอง ศรีวิชัย

๐๔/๐๗/๒๕๓๘

กศน.อำเภอสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายจักรพล พุ่มเมือง ๘/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงธิติมา กลมสี

๓/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ หีบแก้ว

๑๐/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงนันทวัน ไชยูปถัมภ์ ๖/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงธนพร มณีสรากุล

๑๘/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กหญิงธันย์ชนก แปนสะอาด

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กหญิงสุชานาถ โพธิเจริญ

์

๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กหญิงศิรภัสสร อินทะกะ ๓/๓/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กหญิงวาณิชา ไชยพรม ๔/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กหญิงสิริวิมล มุงขุนการ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กหญิงนฤมล ภูมินอก

๑๑/๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงวรรณา ปุยวงค์ ๙/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงอัฐภิญญา เนตเพ็ง

๑๔/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงพิจิตรา เพชรเหล็ก

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงกมลวรรณ ชุ่มแจ่ม ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ช่วยคำชู

๒๐/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายอัครชัย ยอดจันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงจิราภา ใจตรงดี

๑๒/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงศิรประภา พฤกษ์ธาราธิกุล ๘/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก ไทรย้อย  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กชายชัยวัฒน์ ศรีคะเรศ

๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนสากเหล็กวิทยา สากเหล็ก  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๑๖
นางสาวจิรัชญา จิโนรส

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนินหัวโล้  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กชายเจษฎา อารีเอือ

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงพิจิตตรา สงัด

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงดวงหทัย ธัญญะเจริญ

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๘ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงธนพร มิตรพันธ์

๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๒๑
นางสาวสุพัตรา ราชฤทธิ

์

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๒๒
นางสาวพีรยา ราศี

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา บ่อแต้  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๒๓
นางสาวธนัชพร มณีโชติ

๓๐/๑๐/๒๕๓๔

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงวรรณพร บุญเลียง

้

๒๐/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านโพธิประทับช้าง

์

ท่าพุดซา  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๒๕
นายธีรพล โมครา

๒๗/๐๒/๒๕๔๒

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ไผ่ท่าโพเหนือ  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กหญิงภาณุมาศ โตลูกสม

๐๓/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กหญิงวนัสนันท์ จันทร์แดง

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กหญิงกานต์ฏิมา อิมหัน

๑๒/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตุพันธ์

๑๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กหญิงอภัสรา โพธิกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายชิษณุพงศ์ คงช้าง

๒๗/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายตระกาญสม มีทรัพย์

๓๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม โพธิประทับช้าง

์

 

พจ ๓๕๖๐/๐๖๓๓
นางสาวเพชรรัตน์ ทุมเสน

๑๗/๐๕/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๓๔
นางสาวมินทร์ลดา คงอยู่

๒๙/๐๙/๒๕๓๑

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กหญิงศิรประภา คำสามน้อย

๒๕/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กหญิงปริญญาพร สายสอน

๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงภัทรภร พิมเสน

๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลโพธิประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)

์

ทุ่งใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๓๘
นางเฉลา ส้มจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๐๓

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงศศิวิมล ดาวหาง

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายณฐนนต์ เอียมประพันธ์

่

๖/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กหญิงปภาวดี นิยอด

๑๖/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ วงศ์แสงจันทร์

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงสุราช

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายศิวิกรณ์ บุญตัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงลินลิณี สีเหลือง

๑๔/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงกัณฐิกา เพ็งกลัด

๑๒/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงณภัทร แสวงศิลป

๒๑/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงณัฐณิชา อินทะแสง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงปณิสรา ใยบัว ๙/๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงรัตนาวดี มิงสงค์

่

๒๙/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๕๑
นางสาวธิดา ชูเมือง ๒/๖/๒๕๒๓ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กชายชิษณุพงศ์ จันทภูมิ ๓/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กชายวรเดช จันทร์ศรี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กชายยศกฤต ขันทกสิกรรม

๒๕/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๑๙ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กชายปฏิพรรณ ทองแดง

๒๗/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงอุษา ห้วยจันทร์

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วกัน ๑/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กชายกรรชัย จันทนา

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงขนิษฐา บัวดี

๑๔/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงปทุมวรรณ ปาลา ๙/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงสุชัญญา งามพินิจ ๔/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กชายณัฐภัทร คำคุณเมือง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายธีรเดช ผังดี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธนพล บุตรจำนงค์ ๙/๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงทัศพร สร้อยจิตร

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายเสกสรร มูลสันเทียะ ๗/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กหญิงชิดชนก ร่วมสกุล

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงจิตนภา สำลี

๒๕/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงธิดารัตน์ ประวัติวิไล ๓/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงปาลิดา รวดเงิน

๑๕/๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กหญิงพรทิพย์ ทรงจิตรักษ์

๒๑/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงภัทรวรรณ เสงียมศักดิ

่ ์

๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทุมพร

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงมาริสา แสงบำรุง

๒๖/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงอนันตญา ร่วมสกุล

๑๒/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงอนุตตรีย์ ร่วมสกุล

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงจิตตรา ทุมพร

๒๕/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเนินขวาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๗๘
นายสาธิต สัญชัยชาติ

๐๓/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๗๙
นางนำอ้อย สัญชัยชาติ

๑๘/๐๖/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๘๐
นางอาจรีย์ เพชรอำไพ

๑๘/๗/๒๕๒๔
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายรุ่งเพชร ฝูงพิลา

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงดวงนภา คำอ้าย

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงอรอุมา พันธ์แขก

๒๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายสราวุธ โนนุช

๑๘/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายกมลาสน โมอ่อน

๒๕/๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กชายวรภพ บุญชู

๓๐/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แย้มพราย

๒๘/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงสุปราณี เสมรส

๒๗/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายยศพล ขันบุรี

๓๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา ดงเสือเหลือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๐ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปอมยุคล

๒๔/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงพรชนิตว์ นิมจันทร์

่

๓๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กหญิงสุชานันท์ สายทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองขานาง ดงเสือเหลือง  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายจิรภัทร ทองใจบุญ ๖/๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายจิรวัฒน์ คงเพชร ๑/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กหญิงชนาพร อ่วมอิม

่

๓/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายจิรวัฒน์ ปรีประดิษฐ

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายพิทักษ์ พุ่มเทียง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายศักดิชาย

์

คงแสง
๒๒/๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายภานุวัฒน์ เทียมอ๊อด

๒๔/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายอวัสดา ปราบพาล ๙/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ วงษ์วัด

๑๔/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงสุพัตรา นุชขำ

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปรีประดิษฐ์ ๑/๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงชนิตา ดอนแดนปน

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงกุลณัฐ สระทองจัน ๒/๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงโสภา ทองสุข

๒๘/๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงณัฏฐภรณ์ ใจกล้า

๑๐/๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายพัชรพล คำธงชัย

๒๔/๘/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กชายธนภัท ชุ่มประมล

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กชายอภิรักษ์ ขาวอ่อน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายวีรภัทร เพ็ชรพันธุ์

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กชายธีรภัทร์ อิมดี

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายต่อศักดิ

์

สุขประเสริฐ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กชายวินัย เขียวพุ่มพวง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กชายวรเวช ทับทิมทอง

๓๑/๕/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายนัทวัลญ์ เพ็ชรยอด

๓๐/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายสิทธิพงษ์ กุเกตุ

๒๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงชนิสร อุไรวรรณ์

๑๔/๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงชลธิชา ดาชะเมา

๒๐/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงนิธิการ เพชรเกิด

๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงนุชวรา คงเจริญ ๗/๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงนันทพัทธ์ นุ่มสำลี

๑๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงรติกานต์ โสมกุล

๒๑/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงวรรณวิสา ไชยต้นเทือก

๒๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๑ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงชลธาร แก้วงาม ๕/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงเพ็ญประภา โนนุช

๒๑/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงสุวิชญา บุญจุ้ย

๑๒/๕/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กหญิงรัตนากร ดาวลาย ๗/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กหญิงนิศารัตน์ รัสเสมอ

๓๑/๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงณัฐธิดา นุชขำ

๒๓/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงฐิติญา ดอนแดนปน

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองสะแก หนองสะแก  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๓๒
นายชัยวัฒน์ สีมา

๓๐/๐๔/๒๕๒๐
กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

เกาะแก้ว  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๓๓
นางสาวบุญยอร สิงห์เรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๔

กศน.อำเภอโพธิประทับช้าง

์

เกาะแก้ว  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กหญิงจิราภา ขจรศรี

๑๗/๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง เกาะแก้ว  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กหญิงอโรชา แก้วพวง

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง เกาะแก้ว  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงลลินี อ่อนนา

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กหญิงเบญจรัตน์ แสงพิทักษ์

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเกาะแก้ว เกาะแก้ว  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ มนูญญา

๒๘/๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กหญิงสุจิตรา ศิริปะกะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กหญิงจิราพร บรรจง

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงเปรมใจ ตันเตจะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงพุทธา คำค้อม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงเบญจมาศ คุ้ยคร้าม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงภรทิพย์ เกลียงกลม

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายธนาวุฒิ คุงดิน

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กชายสุนิวัฒน์ อุบล

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงสุกัญญา ศรีสมัย

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงเจนจิรา ไกรหัสดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์เดช

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงนงนภัส บัวกลำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงนำทิพย์ แร่เงิน

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงวรัญญา แก้วพวง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงกมนนัทธ์ ห้วยคำ

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายโชติวัฒน์ ศรีดี

๐๕/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายนัทวัฒน์ นำพวก

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดไผ่รอบ ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายบุญสร้าง เอียมสมัย

่

๗/๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายเพชรนำเอก ชูทอง ๒/๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายยสพล คำมก

๒๓/๖/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงศศิประภา อุปทัย

๒๒/๗/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๒ / ๕๓
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พจ ๓๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายนาคภูมิ ฐานบัวแก้ว

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กชายนิติพงษ์ เพชรไทย

๑๘/๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงกิติยาพร เครืออยู่

๑๐/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายจรณินทร์ พุ่มมาลี

๑๒/๕/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กชายธนยศ สติภา

๑/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กชายศิวกร ดานาดแก้ว ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายศุภโชค ผะอบหอม

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงสุธิดา อยู่แสง

๑๓/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงมุทิตา จันทร์นิม

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสระประทุม ไผ่รอบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กหญิงธิดาพร โปะโดย

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใดโพธิ

์

โรงวัว  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงหทัยชนก จันทะนิตย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายกิตติพงษ์ เงินมงคล

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กหญิงเกศินี รอดเส็ง

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงมณีรัตน์ คำเลิศ

๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กหญิงสุวลี ก้อนนาค

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กหญิงพนิดา แสนดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กหญิงชาริสา สิงห์ลอ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายปุญญพัฒน์ เพ็งจันทร์

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายวีระชัย ม่วงงาม

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายอนุทัย ปญหาผล

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายอนิศักดิ

์

ม่วงมี
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายธีรวัฒน์ เอียหาญ

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายสิทธิชัย ชาติวรกิจ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงวลัยภรณ์ นิยมวงษ์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงณภัสสร ซะพันธ์

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๘๕ เด็กหญิงประภาวรรณ
เฉาเฉียบ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กหญิงณัฐภรณ์ บ่องเขาย้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงอรณิชา ดีโต๋ว

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายธีรชาติ อยู่พันธ์

๒๗/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดหนองหลวง หนองหลวง  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงชลธิชา ไพรรี

๐๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงฐิติมา สังข์เมือง

๐๔/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงช่อทิพย์ กฐินทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงศศิวิมล เสือแพร

๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายสุวรรณ สวนมะลิ

๒๔/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนเทศบาล 1 ตะพานหินวิทยาคาร

ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงอวิกา ต่ายทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๓ / ๕๓
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พจ ๓๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายจีรวรรณ ปานทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์วิทยา ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๙๖
นางสาวสุนิสา พู่กัน

๐๒/๑๒/๒๕๓๒

โรงเรียนวัดวังไคร้ ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงวรัณญา พัสสร

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงกุลจิรา สุวรรณกรณ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กหญิงวิภาดา ฤทธิทอง

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฤทธิทอง

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กหญิงอาทิตยา เริงฤทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กหญิงอังคณา กลำโภช

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กหญิงสุภัสสรา ขาวสูง

๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ตะพานหิน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กหญิงจินดา อินทร์เพชร

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กหญิงนาฑาญา โลมสนธิ

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กหญิงชลลดา คงมี

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กหญิงธัญญา กลำทวี

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายภูบดี จันทร์ศรี

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กหญิงรุ่งนภา จันทร์รอด

๓๐/๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงสุชานันท์ สัญจรดง

๑๔/๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 4 เทวประสาท  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงชนิตสิริ พุกภู่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

เทวประสาท  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงอวยพร เครืองประดับ

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโพธิลอย

์

เทวประสาท  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายชาญวิทย์ เอียมศิริ

่

๒๔/๔/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงกันต์ฤทัย คุ้มภัยพาล

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงกิตติมา ดีนึง

่

๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงเกวลิน อู่เขียว ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงลลิตา บุระตะ

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปาแดง เทศสว่างเจริญ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายพีรพัฒน์ สุทธิสาริกรรม

๑๖/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายชนัญชัย ทาละมัย

๒๑/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กชายนิติกร รอดดิษฐ์ ๒/๗/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กชายสุวรรณภูมิ นุชขำ

๒๘/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กชายชวินบุตร จันทนาม

๓๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงพรนภัส ปานฤทธิ

์

๙/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงสิริทัศน์ บุญแสง

๒๘/๓/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงนำฝน คมขาว

๑๐/๕/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงโยษิตา กลินเณร

่

๓/๘/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงณิชมน แสงทับ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงพัชราภรณ์ นิกรถา

๒๖/๔/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงญาณิศา โพธิแก้ว

์

๒๒/๙/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๔ / ๕๓
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พจ ๓๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กหญิงนิชาภัทร ชมมิ

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กหญิงอัฐภิญญา นามนา

๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กหญิงญาดา ปกสุข

๒๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงกนกวรรณ คชไกร

๒๘/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงสุภิษา ชัยนคร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงนฤมล อยู่แบน

๑๒/๖/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงสริดา สระทอง

๒๒/๒/๒๕๔๙ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงสาวิกา สนเจริญ

๑๙/๒/๒๕๔๘ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงณัฐนันท์ สีสิงห์ ๙/๕/๒๕๔๘ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายธารินทร์ ดิสวัสดิ

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายจารุวัฒน์ สำราญ

๑๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายภูวเดช สิงห์เดช

๑๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กหญิงพรชนก ใจโพธา

๒๘/๙/๒๕๔๖ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงปยะรัตน์ หล้าสวัสดิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายฐิติวุฒิ สีหาภาค

๒๕/๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงนภาพร พินอารี

๒๖/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงสุชาดา จุลพันธ์

๒๔/๔/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายณรงค์ชัย ถัวอรัญ

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายปติ บุญหล้า ๑/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายฉัตรชัย เทียมนาก ๑/๖/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กหญิงปยพัทธ์ ขุนทอง

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กหญิงนภาพร รุ่งเรือง

๑๖/๖/๒๕๔๕ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายอนุภัทร หนูหนุน

๑๒/๒/๒๕๔๕ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กชายวีรเดช อินจาด

๑๔/๘/๒๕๔๖ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กชายศุภกิจ ศรจันทร์แดง ๕/๔/๒๕๔๖ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กชายสหรัต สังฆรักษ์ ๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงสุภาพร หาญชัยภูมิ

๒๒/๘/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงธนภรณ์ อุบลแย้ม

๑๔/๕/๒๕๕๐ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กชายธนโชค วันเชียง

๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ ดงตะขบ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงนภัสสร อินทวิเศษ

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงเสาวนีย์ คำมา ๒/๕/๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กชายเมธา วีระพันธ์

๒๘/๖/๒๕๔๕
โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายฐากูร พรมภักดี

๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนทุ่งโพธิพิทยา

์

หนองเครือซูด  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงณัฐชา พานประสพ

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กชายอธิวัฒน์ จันรักษา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๕ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงวรัญญา ตงเท่ง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ ตาลทับ

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงวิภาวดี ทับทอง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กชายสิทธิราช จิมพา

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๖๙
นางสาวพิมพ์พิมุกต์ คำใจงาม

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงอุษาวดี เพียรอ้อย

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับหมัน ทับหมัน  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงปะริตา มีบุญ ๕/๖/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบึงนำกลัด พนมยอ  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงภัทรปภา สิทธิวรากร

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายภานุพงศ์ ดวงประไพ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กหญิงศิรประภา เมินธนู

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กหญิงชลธิชา หิรัญรัตน์

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงณัฐกานต์

กอประเสริฐถาวร ๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงนภัสวรรณ อยู่มัน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังหว้า ยางคลี  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายไกรวิชญ์ สงวนศรี ๔/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายธีรพงศ์ สุดครบ

๒๐/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายนราธิป สังข์วิสิทธิ

์

๒๑/๓/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงพรรญพร เหม็นเณร

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงรัตนาวดี เหรียญรัตนกุล

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๘๓
เด็กหญิงวาสิตา สอนสืบ

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงแพรวา นิดานิล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินเท้ง
๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงหทัยรัตน์ อินเท้ง

๑/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ภู่จำนงค์

๒๑/๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายภัทรพล เทพสุทา

๑๕/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

แสนสอาด
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กชายวิศรุต พินึกรัมย์

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายพัทธนันท์ แสงสวย

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายอธิป สินบุรี

๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กชายวีรชน แช่มมี

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงสกุลรัตน์ เรืองฤทธิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงดลยา ตู้วิเศษ

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงอภิญญา มีภู่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ใจเยียม

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงมนัญญา สวนเศรษฐ

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงอัมพิกา กริงทอง

่

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๖ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงกุลธิดา แก้วมีศรี

๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กชายธนันชัย จิตร์รังษี

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายติษรานนท์ จุ้ยปาน

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายกฤตษนัย จำปาศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงจิดาภา ชูจิตร

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงเนตรนภา สอนนารายณ์

๓๐/๙/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กชายนพนันท์ ทิมทัย

๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กชายพัฒนา ยิมวงค์

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กหญิงวณิชยา อูดแก้ว

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงวรรณรัตน์ อ้อสุวรรณ์

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงศษินาท คุ้มกัน

๑๘/๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดวังสำโรง วังสำโรง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงวรัญญา กะลำพัก

๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๕๖๐/๐๙๑๒
นายเดชฤทธิ

์

เอียงทอง
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๕๖๐/๐๙๑๓
นายกฤษกร จรันรัก

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๕๖๐/๐๙๑๔
นางสาวสาธิมา สุวรรณพุ่ม

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
ห้วยยาวราษฎร์บำรุง

 

พจ ๓๕๖๐/๐๙๑๕
นางสาวสุธาสินี ทับทิมทอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๑๖
นางสาวธิตาพร ศรีเพ็ญ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงอนัญญา ไทรทอง

๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงพรพิดา มินทยักษ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายอภิสิทธิ

์

โพธิศรี

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายวราชล นวลละออง

๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงศิราพร เถือนศรี

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กหญิงภาวิณี แย้มมาก

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงพิจิตรา กลันกลิน

่ ่

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายอัษฎาวุธ เพียขันทา

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กชายศิริชัย ประกอบใจ

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงณภัทร พรรคมาตย์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงอริสา เจียมรัมย์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงสุวนันท์ เขียวสะอาด

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงกัญญาวีย์ เรืองศิริ

๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงศิริวรรณ นาคคฤทธิ

์

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม หนองดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงพรทิตย์ ศรีวงศ์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)

วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงสิญามณี อ่อนยิม

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงชนิกานต์ จุ่นเขียว

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงปุณยภา จรรยากรณ์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังแดง วังแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๗ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๙๓๕
นายณัฐวุฒิ สุดยอด

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงปุริมนาถ ปลีเอียม

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๓๗
เด็กชายรุ่งโรจน์ รอดบำรุง

๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงเนตรชนก บุญรอด

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขัดทรายขาว

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงเจนจิรา โฉมจันทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงมลฑิตา เลือนลอย

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงณัฎฐิณี วิทยา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงศศิลักษณ์ พานพุ่ม

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงธมลวรรณ อยู่ท้วม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงนาฎอนงค์ พันธ์พอน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคงคาราม วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๔๖
เด็กหญิงพรรณษา ปอมวิสาน

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายสมชาย ใจบุญ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๔๘
เด็กหญิงชุติมา ปานทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๔๙
เด็กหญิงอรนิภา สลัยรัมย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กหญิงอรนิดา สลัยรัมย์

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายสารินท์ บุญลอย

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายปริวัฒ ศักดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายณัฐวุฒิ ขามปอม

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านท่านัง

่

วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กชายกิตติพฒน์ พรหมอยู่

๑๗/๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปากนำ เนินโพธิ

์

 

พจ ๓๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กชายศาศวัต แปนสุข

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๕๖
นางเบญจมาศ สระทองกย่อง

๑๙/๑๒/๒๕๐๒

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๕๗
นางสาวสุนิษา จันทร์ขวาง

๐๘/๐๗/๒๕๑๒

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๕๘
นางฉวีวรรณ ยิงสูง

่

๒๙/๐๓/๒๕๑๕

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๕๙
นางสาวนันทวรรณ ศรีอินทร์

๒๔/๐๔/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๖๐
นางลักขณา เพชรเหล็ก

๐๗/๐๘/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๖๑
นางสาวจิตรา ปญญาดี

๐๔/๐๙/๒๕๑๗

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๖๒
นางสาวณัฏณิชา คุ้มจุ้ย

๑๙/๐๑/๒๕๑๘

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๖๓
นางสาวนำทิพย์ สุดนุ่ม

๑๙/๐๙/๒๕๒๙

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๖๔
นางสาวนิลยา เงินเส็ง

๑๙/๐๒/๒๕๓๒

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๖๕
นางสาววนิดา รักดี

๒๙/๐๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอโพทะเล พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงพรสุดา พรมอยู่

๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงสุนิษา เบ็ญพรม

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงนรี จันทร์เถือน

่

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดพร้าว พร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายกฤษณะ สิงห์มี

๒๖/๐๓/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๘ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายศุภวัฒน์ พุ่มสว่าง

๑๙/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายธันยบูรณ์ รอดประดิษฐ์

๙/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา'

อินทร์พรหมใย  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายภานุวัฒน์ แนมบัว

๒๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายนพรัตน์ พรมจิว

๋

๒๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายวุฒิภัทร ยงกุล

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงชุติภา มีธรรม

๑๗/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๗๖
เด็กหญิงพัชรี ไกรเพชร

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กหญิงสิริยากร ทองประยุทธ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงกาญจนา แซ่เล้า

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ บุญน่วม

๑๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงลักษณาพร พิมสอน

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กชายทินภัทร์ ประไพภักดิ

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงพรลภัส กล้าดี

๐๗/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงชนัฐพรรณ สุขอยู่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กชายณฐพล พรมรอด

๒๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กชายภูวณัฐ เกตุแก้ว

๐๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงสุมิตตา เลิศปยพันธ์

๑๑/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กชายกนกพล ขำแผลง

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงภิญญาดา คงสิบ

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กชายธนกร สายหยุด

๐๙/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงสุชัญญา อินทร์จันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายกฤษดา พากเพียร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงอนิสรา แก้วกร

๑๔/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๙๓
เด็กชายสิรภาพ เกตุทิพย์

๐๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงชนันพร สุขอยู่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงณัฐธิดา เกตุทิพย์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านแหลมรัง'ราษฎร์บำรุง' แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๙๖
นางสาวจันทกานต์ ประเสริฐน้อย

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๙๗
นางสาวณัฐฌานุช สำแดงเดช

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๙๘
เด็กหญิงอริศรา ชืนดอนกลอย

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม แหลมรังวนาราม  

พจ ๓๕๖๐/๐๙๙๙
เด็กหญิงอรนลิน สุวรรณทา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๐๐
เด็กหญิงชลิตา ชอบธรรม

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงภัทสุดา อ่องเภา

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงภัทรวดี พงกเชน

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงชมัยพร พัดสาริกรณ์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงสโรชา ทำนุ

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๒๙ / ๕๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงฐิติพร นาคอิม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กชายคุณากร โตเนียม

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๐๗
นายปริญญา แก่นทอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๐๘
นางสาวกัญญาวีย์ ทองทิพย์

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๐๙
นางสาวรัชฎา นาคปค

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๑๐
นางสาวอาทิตยา พร้าเพรียง

๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๑๑
นางสาวปยะภรณ์ บำรุงแจ้ง

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๑๒
นางสาวบุษกร ด้วงนิม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๑๓
นางสาววิชิตา ทองคำ

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๑๔
นายธนวัฒน์ พักดี

๐๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๑๕
นายวรพงษ์ บุญมา

๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๑๖
นางสาวกัลยา อิมหิรัญ

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๑๗
นางสาวศิรินทร์ กลินขำ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๑๘
นางสาวธิดารัตน์ พานไทย

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๑๙
นางสาวสุนิษา เจริญทรัพย์

๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๒๐
นางสาววิสสุตา เถือนชืน

่ ่

๒๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๒๑
นางสาวอารียา ทับทอง

๓๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๒๒
นายบุญญพัฒน์ ศิลลา

๑๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๒๓
นายเด่น คุ้มนวล

๐๒/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๒๔
นายณัฐกัณต์ ฤทธิกระจาย

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๒๕
นายณัฐพร ปนทอง

๑๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๒๖
นางสาวเฟองฟา แก้วเกตุ

๐๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๒๗
นางสาวณัฐพร พูลชัยนาท

๒๗/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๒๘
นางสาวเบญญามินท์ มีแย้ม

๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางลายพิทยาคม บางลายใต้  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงนลินี วังคีรี

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงอรปรียา รอดอินทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๓๑
เด็กหญิงเนตรอัปสร เมินไธสง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๓๒ เด็กหญิงประภาวรินทร์
อินทร์ขำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ทุ่งทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๓๓
นายประทีป ฉายพงษ์

๑๖/๐๗/๒๕๒๔

กศน.อำเภอบึงนาราง วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๓๔
นายศักดิสกล

์

นันทะสุข
๑๘/๐๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบึงนาราง วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๓๕
นายธีรวัฒน์ บุญกล้า

๑๕/๐๖/๒๕๒๕

กศน.อำเภอบึงนาราง วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๓๖
นางนุชนาถ มณีขวัญ

๑๔/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอบึงนาราง วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๓๗
นางสาวพรพิมล ศิลลา

๒๒/๑๒/๒๕๓๑

กศน.อำเภอบึงนาราง วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๓๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ เทียมเงิน

๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายอดิศักดิ

์

มีบุญ
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๐ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายภูริเดช ศรีนวลงาม

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กชายดนัย หยอดตา

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายชนาธิป สมบัติคำ

๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายสุจินดา มิงใย

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีจันทร์กลัด

๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงกาญจนา แสนโคตร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงพรนภา เพียงโท

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงธารารัตน์ สิงห์นันท์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงนริศรา จรรยาวัฒน์

๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงชนิกานณ์ สังข์คง

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงจิราภรณ์ บุญช่วย

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงฉัตราภรณ์ เกตุมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กชายศราวุฒิ เหมือนดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กชายกิตติธัช จันตะบุตร

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายธีรเดช ขุนศรี

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กหญิงปนัดดา ปาระมีศรี

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กหญิงสุภาวดี ทรงทัน

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงแพรวิไล บุญเกิด

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงสุชิรา สุขพิลาศ

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๕๙
นายจิรเมธ ธานี

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๖๐
นายสิริวัฒน์ ประถมพงษ์

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๖๑
นายวีระพล จอมคำสิงห์

๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๖๒
นายทินภัทร ทองสุขดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๖๓
นายปรวิตร เสิอลอย

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๖๔
นายศิวนาถ ชาวดอนคา

๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๖๕
นายภูวดล ชาระวัน

๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๖๖
นางสาวอภิญญา วรอินทร์

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๖๗
นางสาวญาตาวี เมินไธสง

๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๖๘
นางสาวสตรีรัตน์ สาตพันธ์

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๖๙
นางสาวปยะดา พวงเพ็ชร

๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๗๐
นางสาวเกศกนก ปลอดกระโทก

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๗๑
นางสาวสุนิสา ไชยโชติ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๗๒
นางสาวฐาปนีย์ คอนโต

๒๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๗๓
นางสาวนันทินี รูปงาม

๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๗๔
นายณัฐวุฒิ บุตรศรี

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๑ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๐๗๕
นางสาวรุ่งธิวา มาสม

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๗๖
นายกรวิชณ์ ใจแก้ว

๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิไทรงามวิทยาคม

์

วังกระสูบ  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงภารดี สุขทอง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงญาณิศา บางเหลือง

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กชายการัณยภาส อินทร์ทะนง

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายธนภัทร นอระเทศ

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายธนัทพล สุขไชยนาม

๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงกุลนิดา โพธิแดง

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงจันทร์ธิวา จันทร์ดิษฐ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กหญิงอชิรญา คลีแปง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายณัฐดนัย เกตุทอง

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๘๖
เด็กชายสาธิต แสงทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๘๗
เด็กชายชลัมพล วงษ์สุนทร

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายอัครชัย แปงล้วน

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายชัชวาลย์ ฤทธิกระจาย

์

๓/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กหญิงจิรนันท์ เจนจบ

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กหญิงจิรนันท์ เชือจันทึก

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงรัชนีวรรณ มีน้อย

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงวนิดา จาดเมือง

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายนภเกตน์ ฤทธิกระจาย

์

๗/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กชายนันทภพ พุฒน้อย

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายธนากร เจียกอุปถัมภ์

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายทัตพงศ์ ปานนิยม

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายธีรภัทร ยงเยืองพันธ์

้

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กชายวิวัฒน์ กาแดง

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังพร้าว วังพร้าว  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๐๐
นางสาวพรนภา พินิจสอน

๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๐๑
นางสาวศศิธร พุฒทอง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๐๒
นางสาวสุชาดา รักขะติ

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงบุหลัน ไชยชนะ

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๐๔
นางสาวกิตติยา รอดมา

๐๕/๐๘/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๐๕
นางสาวเครือวัลย์ ยรรยง

๐๘/๐๔/๒๕๓๔

กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๐๖
นางสาวกมลวรรณ จันทรวงค์

๓๐/๘/๒๕๒๕
กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๐๗
นางวีณา จันทร์มณี

๑๘/๗/๒๕๒๘
กศน.อำเภอบางมูลนาก ท่าช้าง  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๐๘
นางสาวอารยา โพธิถิน

๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๐๙
นางสาวชุติมา พรมมา

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๒ / ๕๓

้
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พจ ๓๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กชายชัยชนะ มะโน

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงจิราลักษณ์ อ่อนศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กหญิงนันทิกานต์ จันทร์บัว
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ต่อดอก

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กหญิงวรรณภา แสงเดือน
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กหญิงณัฐฑิมา ขุมเงิน
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายวิศรุต ศรีทรงเมือง
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงสุกัญญา นวลจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายกฤตนัย ชาวนา
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงโสธิชา เจริญรูป
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กหญิงสวรินทร์ แตงเล็ก

๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๒๑

นายธีรเดช ศรีเมือง
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๒๒

นางสาวแสงตะวัน หนูจิว

๋

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๒๓

นางสาวชลธิชา หมอแจ่ม
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๒๔

นางสาวรดามณี ไกรยบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๒๕

นางสาวลักขณา คำวงศ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๒๖

นางสาววิลาสินี โพนทอง
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ วังตะกู  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงณัฐปภา เจริญวุฒิกุล
๑๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ หนองกอไผ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงทัศน์วรรณ มีสำราญ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ ห้วยหลัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงพรวิไล แตงใหญ่
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)

ห้วยหลัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายกฤษนพงษ์ ช่วงโชติ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายภูมิพัฒน์ วงษาบุตร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายรชานนท์ จุ้ยเอียม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายวัชรพล หิตเทศ
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายอณุชัย ปานแก้ว
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงกนกพร ภู่สุวรรณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงกัณธิมา อ่อนละมูล
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงกุลนิดา รอดเรือง
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงเกตน์สิรี โพธิมะณี

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงจันทวรรณ สิงห์เรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กหญิงชญานิน มากมูล

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงชมพูนุช ภู่ระหงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงธีราพร บุญช่วย
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงนฤมน แสงสว่าง
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงนีรชา จันทร์บัว
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๓ / ๕๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงรัตติยา ยศมา
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล ชัยมงคล  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กหญิงชนกสุดา อินทร์ภู่
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงนฤดี แก้วปรีชา
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงดารินทร์ พุฒซ้อน
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงกนกพร แก้วพิเมย
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) ธรรมสังเวช  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงอนุศราภรณ์ มีรัตน์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังงิววิทยาคม

้

บรรพตสุทธาราม  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๕๑

นายกิตติพงษ์ ปนร่ม
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๕๒

นายพัสกร คำแผลง
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๕๓

นางสาวดารินทร์ พูลเลิศ
๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายชนชิต รอดแสวง
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายอภิชาต สายสวาท
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กชายวรรณกร ไชยะดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กชายอโณทัย ดารา
๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงรุ่งอรุณ พรมจันทร์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงรัญชนา อุตอามาตร
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงอัจจนา ประเสริฐสิทธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงกมลวรรณ วงค์เขียว

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายนวมินทร์ โสมา
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กชายธนธรณ์ อิมละออ

่

๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงแสงเหนือ บุตรสิน
๐๖/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านไดลึก 'ประชานุสรณ์'
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายวุฒินันย์ สอนไหม
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงอภิชญา สิงห์รักษ์
๑๒/๐๕/๒๕๕๒

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สมบูรณ์ธรรมกายาราม

 

พจ ๓๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงปนัดดา ยาคำ
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงภัทรธิดา เห็มโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๖๙

เด็กหญิงเวธกา บุญนิม

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายประสพโชค จอมทอง

๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กชายเอกดนัย อุปนันท์
๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงจันร์ทิมา วงคุต
๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงปพิชญา สมศรี
๑๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กหญิงจิรภิญญา โพธิเหมือน

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงขวัญสุดา นิลขาว
๒๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงสลิลทิพย์ บวบจิตร์
๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงอริสรา บุญจิตร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงภัทร์ชา มาธุพันธ์
๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๗๙

เด็กหญิงณัฐชา เกตุตันเจริญ
๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๔ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๑๘๐
เด็กหญิงศิวพร สงคราม

๑๐/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๘๑

เด็กหญิงรฎา โลเกต ๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ)

สำนักขุนเณร  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายกิตติภพ เพิมสวัสดิ

่ ์

๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดมะกอกงอ ห้วยหลัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายธันวา นิลเกษม
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายอภิวิชญ์ สังข์แก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงอัญชลี วัฒนปรีชาเลิศ

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายรพีภัทร อินทร์สลุด
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายเจตนิพัทธ์ แก้วสุทอ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กชายณัฐกานต์ พลราช
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กชายณัฐพล สุดสลุด
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กชายสหรัฐ เปยมบุญ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายสุทธิพงษ์ สมานเขตกิจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายธีรพงษ์ นาคแดง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กชายปรายฟา ยุรยาติ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงเบญญาภา ม่วงเก่า
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กหญิงสวรส อินทิปปญญา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงสุชัญญา แสงเพ็ชร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กชายกิติภูมิ ฟกทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงจุฑามาศ พวงทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงชลธิชา เมฆจินดา
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงฟาฝน จิตฤกษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กหญิงฟาริดา ภู่ทอง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กหญิงภรณ์ชนก ชูอิฐ

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงภัณฑิรา หมอกมืด

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงสโรชา วิชัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงสโรชา ศรีเครือแก้ว

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงสิรภัทร บุญสร้อย

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงสุภชา ภูมลี

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กชายณัฐเกียรติ ฟกเงิน

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กชายธนาวุฒิ เทียนอำไพ

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายนรากร ทองเงิน

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายอโณทัย จันทร์เนียม

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายธีรวัฒน์ คนคล่อง
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายบุรินทร์ บุญเกิดกูล
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายพลวัต พวงทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๕ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายไพโรจน์ วงค์สุทะ
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๑๖
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ วิริยะ

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๑๗
เด็กหญิงเพ็ญพรรษา ศรเทพา

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายปรมี สวัสดิมิง

์ ่

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กชายธีรภัทร พลราช
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายเจษฎา ทองเชือ

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายลัญชกรณ์ ปราณีตพลกรัง

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงกิติมา ไชยศรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายทีฆัมพร อักษร
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายภิรมย์ คงเจริญ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายกฤษณะ รักแจ้ง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายพิชิต สอนสุด
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายนัทธพงค์ เสียวสวาท
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายฐิตินันท์ ตังใจ

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายเอกลักษณ์ อ่อนน่วม
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงอุบลพรรณ ปนคล้าย

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา พวงทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงรัตนาวดี สว่างเมฆ
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน กำแพงดิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายวีรภัทร กองสุวรรณ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กชายนันทวัฒน์ วิลัย

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายกฤติมา เชือแก้ว

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๓๖

เด็กหญิงวรางคณา ศรีประจันต์
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๓๗

เด็กหญิงรุ่งนภา แตงนุ้ย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๓๘

เด็กหญิงปนัดดา พรมวงษา
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายนทีกานต์ อินทสอน
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุวรรณจิต
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายเกษมศักดิ

์

อำทุ่ง
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงอภิชญา บุญผ่อง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงแคทลียา เทวสัตย์
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงนัทฐลดา ห้วยถำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๔๕

นางสาวพรทิพย์ เขียวขำ
๓๐/๑๐/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๔๖

นางสาวปริญญาพร พรมสำโรง
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๔๗

นางสาวอริสา นาคทัง

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๔๘

นางสาวอนุธิดา จุมพรม
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ไผ่ใหญ่  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๔๙

นายขวัญชัย เพ็ชรโต
๐๙/๐๙/๒๕๒๐

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๖ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๒๕๐
นายชาติพันธ์ เชืออ้วน

้

๐๙/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๕๑

นางอำพิน สุขสวัสดิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ชัยโชติ
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงศิรินทรา อภิชัยนภากุล
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงนฤมล กุศลส่ง
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายธีรพงศ์ จันสำอาง

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงมัชชุพร เนียมสกุล
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงผกามาศ ปองเศร้า
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๕๘
เด็กหญิงพรรณภักษา ชุ่มเย็น

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงณัฐพร ขันทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กหญิงชาริษา สุขชู

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายวรฤทธิ

์

สำลี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายอุเทน ไกรหา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กชายภควัฒน์ ดอนหลิมไพร
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายพรสวรรค์ สิงห์หา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๖๕
เด็กหญิงปญรญาณีย์ ศรีบุตรษา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงชนินาถ ผาคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๖๗ เด็กหญิงพิมพ์ประเสริฐ
ครุธทิน

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๖๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ จันสำอาง

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กหญิงปรีชยา ธูปหอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงบงกช เหลืองอ่อน

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา บึงเฒ่า  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายปรเมศ แสงงามซึง

้

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายวสุธร ทิศมาสร์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงสโรชา เฉลียวศิลป
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงสุธิมา วงค์จะมาศ
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงอภิชญา ศรีทอง
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงอภิษฎา ยศวิชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงนุชนาฎ แสงสี
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ ผิวอ่อนดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงอรรัมภา แปนจันทร์พันธ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทะโสม

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงกุมารี ปานขาว
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กหญิงนัทธมล งามขำ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๘๓

นางสาวเจนจิรา พันธ์ตัน
๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม ปาพรหมวิหาร  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๘๔

แม่ชีฐานิศวร์ กิตติกุลเสฐ์
๘/๐๘/๒๔๙๒

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๗ / ๕๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๒๘๕

แม่ชีกัญณมาศ เปรมทรัพย์
๕/๑๐/๒๔๙๔

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๘๖

แม่ชีมาลี พันธุ์เบญจพล
๑๓/๐๑/๒๔๙๕

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๘๗

นายฉัตรชัย บัณฑิตย์
๒๔/๐๙/๒๕๒๔

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๘๘

นางสาวสุมาลี ภุมรินทร์
๐๓/๐๙/๒๕๓๒

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๘๙

นางสาวนำเพชร คำหนู
๑๔/๐๙/๒๕๔๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๙๐
นายจิรศักดิ

์

สืบเหล่ารบ
๑๑/๐๖/๒๕๓๑

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๙๑

นางวิลัย คำหนู
๐๙/๐๕/๒๕๐๖

กศน.อำเภอสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงโครินธิ

์

สุวรรณพัฒนาชัย
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงสิริรักษ์ น้อยผล
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๙๔

เด็กหญิงสุชาดา สวัสดิกุล
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๙๕
เด็กหญิงพรตรัยรัตน์ อยู่เจริญ

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายณัฐภูมิ ขวัญคง
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กชายฑีภากร เจาะจง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายสารินท์ ภู่น้อย
๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ยิงมาก

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงโศภิตา เอียมสุวรรณ

่

๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงทิยากร ประคำ

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงฐนิชา เขตกรณ์

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงณัชชา คำหมู่

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงณิพัชรา ปญติ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลสามง่าม สามง่าม  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงณิชกานต์ คงมี

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กหญิงอาภัสรา โพธิทอง

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ใบศรีทอง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงฐิตาพร โรวาท

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายสถาพร ทรงมาก

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านสุขสำราญ สุขสำราญ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายภัทรพงษ์ หมู่สุขศรี

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กชายสวัตถิ

์

ปญญา
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงสุพรรษา ยศหนองทุ่ม
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาพระ เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๑๓

นางเนตรทราย ทองเศรษฐี
๐๕/๐๗/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายเบ็นจามิน แก้วกันยา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กหญิงรัตติกาล พานทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กหญิงอนันตญา มาลีแก้ว
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กหญิงสุธีรา ใบรัก
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายนฤดม พลซ้าย
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กหญิงกุลภัสสร์ เมฆรุ่ง
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๘ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงวรฤทัย เกตุบรรจง

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กหญิงพัชรภรณ์ สองพิมพ์
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงอริสา แก้วศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สมพร

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงณัฐติญา เนินพลับ
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงฟา ชุ่มทรวง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงวลัยพร ขุนพิลึก
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาทราย เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายเศรษฐพงศ์ บุตรสร้อย ๕/๑/๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กชายธนวัต วุฒิยา
๒๔/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลสุธินี เขาทราย  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กหญิงบุษยมาศ ยอดแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กหญิงกันติศา ประคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)

คีรีเทพนิมิต  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กหญิงภัทราวดี ชังคะนาก
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง จันทรังสี  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายภวัต ราชกิจ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง จันทรังสี  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงนวรัตน์ ดาวเรือง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง จันทรังสี  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงชูขวัญ วงษ์ษานิล
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง จันทรังสี  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๓๕

นางสาวสุวิมล ธนะผลเลิศ
๑๔/๐๗/๒๔๙๓

วัดทับคล้อ ทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๓๖

นางสาวนภสร อ่อนละมัย

๒๖/๑๑/๒๕๑๖

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๓๗
นายเจตน์สฤษฏิพงศ์

์

รัตนบวรกรกูล
๐๑/๐๘/๒๕๑๙

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๓๘

นางสาววันวิสา ปรีเปรม
๒๐/๐๕/๒๕๔๐

กศน.อำเภอทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายพัสกร มุนี
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายพชร ภู่ใหม่

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กชายภัสกร จุ้ยเย็น
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กชายพีรศักดิ

์

หนูแดง
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กหญิงอาทิตยา อุบลอ่อน
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายพชรพล สุริยะ
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กหญิงอรวรรณ คล้ายกรานต์
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กชายชนกานต์ กระสายทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กชายธรรณธรณ์ คำมี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายเรืองศักดิ

์

บัวหอม
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กชายศุภณัฐ สุริยะ
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กชายสหภาพ เขียนอำนาจ

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงศศินิภา ทุมสงคราม
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กชายอชิตพล อร่ามศรี
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายพงษ์ศธร ชัยยะ
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา ชูจิตร
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๓๙ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๓๕๕

เด็กหญิงวรัมพร ลำพะสอน
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๕๖

เด็กหญิงธันย์ชนก พงษ์สมทบ
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กชายปยะวัฒน์ บัวหอม
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงเจนจิรา อารดารา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายวิวรรธน์ จันทร์ลี

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงชมพูนุช กิจโชครุ่งเรือง

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงมุกธิดา สีหวงษ์
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงรุ่งระวี สุริยะมาศ

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงณภัทร อุตะจันทร์
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงวริศรา บุญเกิด
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ กองหิรัญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเยาวชนศึกษา มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงวรกานต์ หาชัย
๒๗/๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๖๗

นายสุวรรณเฉลิม นาคประสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๖๘

นางสาวศิริลักษณ์ ประเสริฐสังข์
๑๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๖๙

นางสาวศิริวิมนต์ แก้ววิราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๗๐
นางสาวอารีวรรณ รัตนพันธ์

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๗๑

นางสาวอมราพร สุขเกษม
๑๔/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงนำทิพย์ เอียววัฒนะ

๋

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๗๓

นายธีระยุทธ เจริญสุข
๑๘/๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๗๔

นางสาวเกศรินทร์ มัธราช
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๗๕

นางสาวนิสรา ดำแดง
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๗๖

นางนพคุณ ครุฑหลวง
๐๒/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กหญิงอภิรดา กลินรัตน์

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงช่อผกา ชดช้อย
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๗๙

นายกิตติศักดิ

์

สุพะวะ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๘๐
นายธวัชชัย อินทะจันทร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๘๑

นายพงศธร สุวรรณสนธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยชุมชนพิจิตร มงคลทับคล้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงจินตพร คำสน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงสุดาพร ชูปน
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังแดง วังแดง  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อินทร์ประสิทธ์
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม ศรีรัตนวราราม  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กชายพิทักษ์ ฉุนหมือนไวย

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๘๖

นายไพรรัตน์ พลโท
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๘๗

นางนิตยา ศรีชาติ
๐๖/๐๖/๒๕๑๘

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๘๘

นางสาวบุษยมาส บุญจันทร์

๒๕/๑๒/๒๕๓๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๘๙

นางสาวคณิตตา พงษ์หิรัญ
๐๕/๐๙/๒๕๐๕

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๐ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๓๙๐
นายไพโรจน์ ปานอยู่

๐๘/๐๖/๒๕๐๔
โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๙๑

นายเกียรติศักดิ

์

จันทร์ดี
๓๐/๐๑/๒๕๒๓

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายธีรวัฒน์ มากมี
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหลุม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กชายบวรนันท์ สุขขวัญ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กชายภานุวัฒน์ โตปรางค์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายธนพนธ์ คล้ายสอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงนีรชา เมฆโต
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงณัฐชา ใจแสน
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงวรรณิศา สีกล่อม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงจิรัชญา สร้อยทองศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายจักรภัทร ภักดีโต

๒๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายนพรัตน์ พระแก้ว

๒๕/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายกิตติชาติ ต้องเดช

๒๗/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงสุภัสสร ภักดีโต

๐๔/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงศศินิภา ระโหฐาน

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงกัรนันท์ ฤทธิชัย

๒๒/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงชนากานต์ สิงห์คำ

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กชายจิรภัทร ขุนอินทร์

๑๘/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กชายธีรวัฒน์ บับพาน

๑๖/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายกิตติพันธ์ ต้นมาลี

๑๔/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงสเวฟ ลีดา

๑๒/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงสิริวิมน จิตต์หาญ
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงพิมพ์มาดา จันอยู่
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ หงษ์วิลัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงสุทธิดา สมใจ
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายธนาวุธ แดงชิว
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กชายวุฒินันท์ ลอสวัสดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายแทนคุณ ธูปเมือง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงกนวรรณ สร้อยทองบม
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงขวัญพิชชา ลอสวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงจนิศิตา ใจใหญ่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงนพรัตน์ วิชิตกุล
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กหญิงสุชานาถ พาลึก
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงสุภัสสร น้อยพันธ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงพรเพ็ญ สิงห์วี
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๑ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กหญิงปวีณา สิงห์กวาง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงสุชาดา บุตรสะไล
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายพงศกร นัดชัยวงศ์
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายปรีชา ควรสำโรง
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายกฤษดา ศรืทองสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงวริศรา บัวหลวง

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงสุวพร ทองดอนยอด
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ หมืนบิดา

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายสุรเชษฐ์ ฮอดลือชา

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงวนิดา น้อยพันธ์
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงปยาอร ทองกองงเฮียน
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กหญิงพัชรา ผิวเหลือง
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายพลาธิป พูลทวี
๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายธนากร สิงห์คา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงชนิสรา ทองดอนน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงสุทธินันท์ ภักดีโต

๑๒/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองริน

้

หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กชายธนาดล บุราคร
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงจิรากานต์ บุตรเอือ

้

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๔๓

นางสาวดวงฤดี จันทร์ประสงค์
๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงทิพย์วรา พะวารัมย์
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงพิชชาอร โคกฤทธิ

์

๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงวลัยพรรณ สิงห์ลอ
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายกฤษณธ ทองดอนยอด
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายอลงกรณ์ ขุนหาญกึง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงพิจิตรา สีกาลินทอง

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กหญิงสุนิสา รักษาพืช

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงนันทิญา วิมล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงจิดาภา โยธา
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงขวัญชนก เมฆโต
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงอิสรา ชวนชม
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๕๕

เด็กชายวิศิษษฐ์ เมฆโต
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงมณียา พรมอยู่
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายธนกิตติ

์

เหง้าโอสา

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กหญิงสุภัสสรา ทรัพย์ปลี
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายธนภัทร์ เมฆโต
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๒ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายอมรรัตน์ ระหาร

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายสิปปกร ไพรออ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังตะขบ หนองสะเดา  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายวิวัฒน์ เฟองสนิท
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายปาณัสม์ สังโพธิ

์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายทฤษฎี เจริญสุข
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายกิตตินันท์ เอียมวิไล

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าข่อย ท่าข่อย  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายวริศรุติ พยัพเดช
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเมืองเก่า สมาบาป  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๖๗

นางสาววิลาวัลย์ สุวรรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๐๙

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๖๘

นางสาววารุณี พูนทรัพย์
๐๒/๐๘/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๖๙

นายจำนงค์ กันษา
๑๓/๑๒/๒๕๔๐

กศน.อำเภอวังทรายพูน หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงเบญจรัตน์ หมืนศิลา

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงเกสรา ชาติแพงตา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงศุทธหทัย ภูตน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๗๓

นางคำมวล สอนจีน
๐๓/๐๕/๒๕๐๕ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๗๔

นางณัฐธร อัสโย
๑๙/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๗๕

นางวันทนา ไทยหล่อ
๐๑/๑๑/๒๕๑๔

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๗๖

นางสาวธนัญกรณ์ กันทะสา
๑๖/๑๒/๒๕๐๗

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๗๗

นางสาวชนัญชิดา ทองบู่
๑๒/๑๐/๒๕๒๓

โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๗๘

นายกฤษณ์ เปยมงาม
๐๓/๐๑/๒๕๑๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๗๙

นางสาวฐิติรัตน์ เขือนพันธ์

่

๐๓/๑๒/๒๕๒๓
โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๘๐
นายเทพชลิต เพ็งแตง

๐๓/๐๕/๒๕๓๐ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม
หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๘๑

นายกฤตติพัฒน์ กุลจักร์
๒๐/๐๔/๒๕๒๗ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๘๒

นางสาวทองมี บุตตะ
๑๓/๐๑/๒๕๐๙ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๘๓

นางสาวขวัญดาว ลาภมูล
๐๓/๑๐/๒๕๑๘ โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม

หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายเดชาวัต กุลจันทร์
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายจักรพันธ์ มาใบ
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ปุปปาจันโท
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายพงศธร ยิงเจริญวงศ์

่

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กหญิงปรียาภัทร สุภาวงษ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงอัจริยา สารีกิจ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กหญิงจิดาภา อู่ทอง

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กหญิงสิริวิมล แอเขียม

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กหญิงสิลิลทิพย์ ธรรมสิทธิ

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองสะแกปาหวาย หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๙๓

นางสาวิตรี หลอมทอง
๑๐/๐๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๙๔

เด็กชายสุรชาติ สมเสร็จ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๓ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงจารุภา ภู่แบ่งไม้
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

กันประตูยอด
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กชายวรากร ต่วนยนต์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล หนองยาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงพนิดา คำอ่อน
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบึงทับจัน'ทศอุปถัมภ์'

่

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงกุสุมา แก้วลา
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงฐิติวรรณ ทองเงิน

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงโยทิตา พูลสวัสดิ

์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงธรรมพร ชัยภัทรธนกร

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๐๓
เด็กชายวชิรวิทย์ โคตรวงศ์ษา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กชายพิสิฐสรรค์ เพชรสาริกิจ

๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายณัฐพล กิงจันทร์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายสรวิศ สิงห์วิสุทธ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายชญานนท์ อินทรชิด

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายจิรภัทร สุขเจริญ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายอิสรายุทธ์ ไชยพิมพ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายวชิรวิทย์ ชูช่วย

๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงจิตสุภา เพชรทูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงวิไลวรรณ สิงห์ทา
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงฐิติรัตน์ เพ็งเจริญ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กหญิงธาวินี ชัยเทศ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กหญิงกมลฉัตร แสงจันทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กหญิงกรวรรณ ใจเพชร
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงวัวแดง บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงสุทัตตา พ่ายเวหา
๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงโสรยา หอมระรืน

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายถิรายุ ไชยลังกา
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กชายอนุสร โพธิพวงทอง

์

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๒๑

เด็กชายเจษฎา โพธิพวงทอง

์

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๒๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดีแจ่ม

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๒๓
เด็กหญิงวรรณณิษา ธนูศร

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงธิพิสชา จับสังข์
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงนิรัญตรี เมืองเจริญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงจรรยพร หน่อสีดา
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงพรรษกร จับสังข์
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงศุจิภรณ์ ปรางประเสริฐ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กชายพิชัย แปนคง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๔ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กชายสุทัศบดิน บุญยรักษ์

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กชายจักกฤษ เพ็งพันธ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กชายนราทร โพธิจันทร์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายคุณาสิน บุสดี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงชลิตา ซางประโคน
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กหญิงธิติยา โพนยะพันธ์
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๓๖

เด็กหญิงเปรมสินี ชูตะมันท์
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงชลธิชา เขตปญญา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๓๘

เด็กหญิงวรรณวิษา พิลึก
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงพรนภา หุ่นดำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงนำทิพย์ เกตุสุวรรณ์

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ติณะคัด
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายจิราพร เพ็งมูล
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายวรกันต์ ขวัญมา
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายพงศ์พิทักษ์ คำแสงดี
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายวันชัย พงษ์สวัสดิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายธวัชชัย วงศ์ษาบุตร
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายสุรเชษฐ์ พรมชาติ
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายธนกร พรหมอยู่
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงรสจรินทร์ วงค์สุวรรณ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงอรพรรณ ชาวท่าไชย

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กหญิงวริศรา พ่ายเวหา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๕๒

นางสาวสุพัชชา แสนดี
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๕๓

นางสาวเพ็ญนภา เพชรมี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๕๔

นางสาวชลธิชา พานไทย
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองแขม บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายทักษ์ดนัย จาดมี
๑๙/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายชนินทร์ โตเนียม
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายสืบพงศ์ ชมพู้น
๑๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายธราเทพ แซ่ฉัว

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กชายสุเมธ ใจฟก
๒๒/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงรวิสรา แก้วทอง

๒๗/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๖๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สินาคม

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงบุษกร เกตุกร
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงชนากานต์ บุญเข็ม
๐๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงนราวดี เพชรมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๕ / ๕๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงวรัญญา เกตุเอม
๒๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายมงคลชัย แก้วแจ่ม
๑๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงอรไพลิน จาดมี
๐๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง'แก้ววิทยาคาร'

บึงนาราง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงกนกวรรณ งอกผล
๑๖/๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๖๙
เด็กหญิงพัทธ์จรรย์ธร

แตงอ่อน

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงสุรารักษ์ คล้ายกลำ

๑๑/๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงชลธิชา สายสุจริต
๑๘/๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงสิรัญญา นุบาล
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงอชิตะ จันทร์เหลือง

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าบัว ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายนิวัฒน์ เอียมพราว

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงณัฏณิชา บุญทรา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงสุธิมา สีลาดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายโสภณวิชญ์ ลอยนุ้ย
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายธนาธรณ์ พิศอ่อน
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงสุวรรณี กรณ์พรหม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงภัทรวรรณ น้อยดี

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ ตันหยี
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายเรวัฒน์ พรหมกรณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายนิธิกร คมขำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กชายกุลเดช บุญเทพ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงชิดชนก สุขจิตร
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงอัญมณี ดีจานเหนือ

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กหญิงวรพิชชา ทองประจักษ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายกมลวัฒน์ หล่ายพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายณัฐวัตร ใจดี
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๙๐
นายอนุภัทร เพ็ญนคร

๑๒/๐๙/๒๔๙๒

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงณธิดา งอกเข้านก

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงนาฏวดี พวกแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงสลิลทิพย์ กลันกลิน

่ ่

๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านน้อย'ปรึกอุทิศ' ท่าบัว  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายปรมินท์ สิงห์สนอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ
หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายธิวากรณ์ ดอนเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายชนกนันท์ ประเสริฐ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายนันทิพัฒน์ พรมศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายบุญยาพร ดวงจำปา
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายภัทรกร น้อยอินทร์
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๖ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายธันวา แดงสอาด

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กหญิงไปรยา พานทอง

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายจิระภัทร ดวงแสงเหล็ก

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กหญิงศุภรดา เพ็ญศรี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กหญิงนภัสสร สุขอยู่

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงกรรณิการ์ ขุนเณร

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กหญิงสุกัญญา ขุนเณร

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กหญิงสุธาภา ทาแจ่ม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายนพณัฐ ทองเนืออ่อน

้

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายสุทธิชัย แหยมดอนไพร

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายเจริญ เอียมแก้ว

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายธนกร โพธิบาย
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงจิตรานุช ดวงแสงเหล็ก
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กชายธนพงศ์ อินทะกะ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๑๔

นางสาววิชุตา สุวิเชียร
๒๘/๐๔/๒๕๓๐

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๑๕

นางสาวอัมพร สุดตา

๒๑/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๑๖

นางสาวนงค์นุช กองเต็ก
๐๑/๐๓/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองต้นพลวง  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กชายณัฐพงศ์ สุขทัวญาติ

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๑๘

เด็กชายภัคพล ภูมิเขต
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

กลินเดช

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ กลินเดช

่

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงสโรชา สมบุญ
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วงษ์จักร
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตลุกหิน ตลุกหิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงอภัสราวดี รุ่งรำรวย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ คำหอม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายนครินท์ เถาวัลย์
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังทับไทร ตลุกหิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงอรณิชา สอนเม้า
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๒๗

นายนิคม สุขสะอาด
๐๘/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ตลุกหิน  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๒๘

นายชัยวัฒน์ งอกผล
๒๘/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๒๙
นางสาวปภาวรินทร์ กองทรัพย์

๐๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๓๐
นางสาวชลดา ทังทอง

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๓๑

นายพนธกร คำรักษ์
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๓๒

นายศรายุธ ยอดเลิศ
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๓๓

นางสาวสิราวรรณ ผลสุข
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๓๔

นายอนุชา พุฒซ้อน
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๗ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๖๓๕

นายลัทธพล กอวแก้ว
๐๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๓๖

นางสาวสายฝน กันสุข
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๓๗

นายวราวุฒิ ทันทโชติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๓๘

นายณทร น้อยการุณ
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๓๙

นางสาวนิตยา บานเย็น

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๔๐
นางสาวเมธาพร สุขน่วม

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๔๑

นางสาวณัฐนรี โพธิทอง

์

๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๔๒

นางสาวสรินยา พันธ์สายออ

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๔๓

นางสาวทิพวรรณ เหมือนดี

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๔๔

นางสาวเบญญาภา สังข์เมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๔๕

นางสาวอุไรวรรณ พิเคราะห์แน่
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๔๖

นายธนาดล เพชรฤทธิ

์

๒๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๔๗

นางสาวจันทิมา เรืองขำ
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๔๘

นายเจนณรงค์ เหมือนดี
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๔๙

นางสาวนิชดา โพธิเรือง

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๕๐
นายภานุพงศ์ จูแจ้

๐๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๕๑

นางสาวชวัลรัตน์ เทียงธรรม

่

๑๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๕๒

นางสาวพัทธ์ธีรา กรพรหม
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๕๓

นายคมสัน สามพรรณพ่วง
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๕๔

นายวิษณุ อุ้ยอ่อน
๑๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๕๕

นายนัฐพงษ์ บุญทวี
๐๒/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๕๖

นายพุฒินาท ศืริมานพ
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๕๗

นางสาวปยะนันท์ รูปงาม
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๕๘

นางสาววรรณวิสา ทนทาน
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๕๙

นายศิรสิทธิ

์

พุ่มนิล
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๖๐
นายนิติพล แช่มโชติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๖๑

นายกันตินนท์ คชาวังศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๖๒
นางสาวเบญจวรรณ สุขพงษ์

๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๖๓

นายอธิปบดี กลินหอม

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๖๔

นายสุบุญเลียง

้

เณรหลำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๖๕

นางสาวสุกัญญา โถนทา
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๖๖

นายเดิมเกียรติ เถือนมิงมาศ

่ ่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๖๗

นายนรินทร์ สอนวงศ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๖๘

นายธงชัย เรืองเดช
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๖๙

นางสาวนิภาวรรณ นครกัณฑ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๘ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๖๗๐
นายปญญา ปนะถา

๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๗๑

นางสาวยุวดี สุขโข
๐๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๗๒

นายวัชรพล สายแวว
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๗๓

นางสาววรรภา ช้างสุงรรณ์
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๗๔

นายภาณุพงษ์ มณเทียรทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๗๕

นางสาวบงกช ศรีแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๗๖

นางสาวทติยาพรณ์ ทัพโพร้ง
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๗๗

นายกฤษฎา ศรีสว่าง
๓๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๗๘

นางสาวอุษา สิงห์งาม
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๗๙

นางสาวนทีกานต์ อาสว่าง
๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๘๐
นางสาวปยะนันท์ บัววร

๒๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๘๑

นายพีรพัฒน์ จำรัสศรี
๒๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๘๒

นางสาวศุภานัน กลินทอง

่

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๘๓

นางสาวศศิมา เปลียนแซ

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๘๔

นางสาวนริศรา เกตุทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๘๕

นางสาวกัญญาพัชร แช่มชืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๘๖

นางสาวชลธิดา สังข์สาลี
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๘๗

นายธีรภัทร กรณีย์
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๘๘

นางสาวนิชาภัทร ฟกศรี
๒๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๘๙

นางสาวรสสุคนธ์ จุมภาพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๙๐
นางสาวสุพัตรา เสมทนง

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๙๑

นางสาวธมนวรรณ แก้วกันใจ

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กหญิงรุ่งรวี มีตัวตน
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เกษสกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงว่านแพร ฉิมอ้อย
๐๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงฐิตาภา แย้มมาก
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงจันทิมา บุญพามา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๙๗

เด็กชายอติคุณ คงกะจง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงณัฏฐีนี พรมมาศ
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

สวัสดิกุล
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงพรมณี เทศคง

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงพินณิชา เมืองทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงสุทธิดา บุญมา

๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงธนกานต์ รุ่งรอด

๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กชายอภิรักษ์ คุ้มยิม

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๔๙ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงนวพร สากุล

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงณัฐณิชา หยวกวัด

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงธัญชนก แปนศิริ

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงกฤษติยา วิลัยรัตน์

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุ่นงาม

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงจันทราทิพย์ มณีรัตน์

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงภาวิณี ชมพู
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงกมลวรรณ แก้วรัตน์
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงเรวดี สิงห์รักษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงเพ็ญนภา เข็มครุฑ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงกนกวรรณ อินทร์ภูงา
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงอริสา บัวบาน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงกวินธิดา ยอดไพบูลย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กหญิงจินต์จุฑา พรมรินทร์

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โคกเทียน

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงภัทรวดี มันคง

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงณัฏฐริณีย์ นาคดี
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงปภาวดี จันทับ

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงอริษา ใจชืน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงอัญชิสา กะมุทา
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กชายกฤษฎา
สังขทัต ณ อยุธยา ๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีรักษ์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงนภสร พุฒจรูญ
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงกุลจิตรญา เวรุ
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงศศิปภา วงษ์กัณหา
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงวิชญาพร ม่วงแพรสี

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงธันยพร คันทะศร
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงนริศษรา แสงเทียน
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงปาณิสรา ภูมิเงิน
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงทวีรัตน์ ธนะโชติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงสิริวิมล มาลัย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงกมลวรรณ บุญธรรม
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กหญิงสุจิวรรณ คุ้มเวช

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กหญิงมนัสนันท์ พึงไชย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๓๙

เด็กหญิงชลธิชา งามสม
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๐ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงสุภัทราวดี คงเสมา

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงรัตติกาล สังข์เมือง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๔๒

เด็กหญิงพลวิมล พลเยียม

่

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๔๓
เด็กหญิงเกตุกาญจน์ สิงห์ทองอินทร์

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๔๔

เด็กหญิงวีรดา อินรัญ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๔๕

เด็กหญิงนริศรา ดาลาด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๔๖

เด็กหญิงอนิชา เชือพันธ์

้

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงศลิตา สังข์ทับ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๔๘

เด็กหญิงวันทนา อัฐฐิ

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กชายวรโชติ สิงห์อนันต์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงทัศนีย์ ทุ่งจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงจิณณพัต เชือนิล

้

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฤทธิรืน

์ ่

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงบุษรา ปานอ่วม
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงฉัตรดาว หงษ์สา
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโพทะเล ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๕๕
เด็กหญิงเบญจวรรณ สุขสุวรรณ

๑๙/๘/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดโพทะเล ท้ายนำ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงกานต์ธิดา ขุนชัย
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านถำคะนอง วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กชายชนพัฒน์ นาคคล้าย
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงชฎาพร มูลคลัง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงธัญชนก ใจมงคล
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กชายวรเมธ มะลาศรี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๖๑

เด็กชายยศกร เผือกโสภา
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๖๒

เด็กชายภูมิพัฒน์ วงศ์ทับทิม
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๖๓

เด็กหญิงวริศรา มันใจ

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๖๔

เด็กหญิงสุภรัตน์ แกสันเทียะ

้

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าเยียม

่

วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ เสนาชัย
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงสุชาดา พรมแพร
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๖๗
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ วันเนตร  โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๖๘

เด็กชายกิตติภูมิ ฤทธิบุญ

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๖๙

เด็กชายวิทวัท บัวอ่อน
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายธีรภัทร อาสนเวช

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๗๑

เด็กชายภัทรดนัย คชประสิทธิ

์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๗๒

เด็กชายวีรภัทร ใจเทียง

่

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๗๓

เด็กหญิงมลิกา พงษ์ภพร
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายธีรภัทร บุญยิม

้

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังอ้อ วังอ้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๑ / ๕๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ ฟองชัย
๑๓/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๗๖

เด็กหญิงเพชรรัดดา ใจไหม
๒๓/๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงศิรินภา เมืองทอง
๑๒/๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๗๘

เด็กหญิงฐิติรัตน์ ถาวรศักดิ

์

๓๑/๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๗๙

เด็กหญิงศศิมา กล่อมดง
๑๓/๑/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๘๐
เด็กหญิงนวพร ชูจิตร

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงปยธิดา พุฒปราง
๒๙/๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ โมอ่อน
๒๙/๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ท่าบัวทอง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๘๓
เด็กชายศาสตราวุฒิ ปุงคำน้อย ๑/๒/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๘๔

เด็กหญิงนลัทพร อินพะหะ
๑๕/๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงปญชลิมา รูปเขียน

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๘๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ บุญประวัติ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงวีรวรรณ สุขอยู่ ๔/๔/๒๕๕๐ โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๘๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ ล้อมเศรษฐี

๒๖/๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาลโพธิประทับช้าง

์

ย่านยาว  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายมานพ สร้อยจำปา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๙๐
เด็กชายวีรภัทร สดใส

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๙๑

เด็กชายพีรวัส อินทะกะ
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงอริสสรา สิงห์ลอ
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงรตนวรรณ ประไพภักดิ

์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงเจษฎาพร ประไพภักดิ

์

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ บุตรคลี

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงวรรณวิษา คงเมือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๙๗

เด็กชายกมลวิทย์ ราชพัฒน์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงจินตนา ศรีแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงวิภาดา อินทร์เท้ง
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๘๐๐
เด็กหญิงกมลทิพย์ สังข์วิสิทธิ

์

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงมาริสา สุขทัศน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงรัชนีวรรณ ทิพย์สุวรรณ์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงเนาวรัตน์ คำแตง

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

พจ ๓๕๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงศิริกัญญา ภูมิชาติ

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๒ / ๕๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พจ ๓๕๖๐/๑๘๐๕
นางสราญรัตน์ สุรรัตน์เรืองกุล

๑๖/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดดงกลาง ดงกลาง  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิจิตร  ๕๓ / ๕๓

้
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