
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑๔,๙๓๑ คน ขาดสอบ ๓,๗๒๗ คน คงสอบ ๑๑,๒๐๔ คน สอบได้ ๗,๐๕๘ คน สอบตก ๔,๑๔๖ คน (๖๓%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๐๐๑
นายไพสิฐ บัวจันทร์

๐๕/๐๑/๒๕๐๖
พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๐๒
เด็กชายปญญา ทองเนืออินทร์

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๐๓
เด็กชายกิตติพศ ขันทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๐๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ จันทร์โต

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๐๕
เด็กชายธนวัฒน์ อ๊อคผล

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๐๖
เด็กชายกฤษดา กลินขจร

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๐๗
เด็กชายธีรภัทร บุญสิงห์

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายรภีภัทร์ อาสาวงษ์

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๐๙
เด็กชายฤทธิศักดิ

์

โพธิทอง

์

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๑๐
เด็กชายอณุชา บาหยัน

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายภูฟา เนยโอชา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๑๒
เด็กชายจอมพล หมอรักษา

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายพีรพัฒน์ คุ้มสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๑๔
เด็กชายธนากร แก้วทองโต

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๑๕
นางพัชรี กองเต็ก

๒๓/๐๗/๒๕๐๓

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๑๖
นางสาวจินตนา พ่วงศร

๑๘/๐๑/๒๕๐๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๑๗
นางณัฎฐธมน ทองพนารักษ์

๒๔/๑๑/๒๕๑๐

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๑๘
นางวิลันดา วรรณาดิเรก

๒๙/๑๐/๒๕๑๕

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๑๙
นางสาวอริสรา ตราชืนต้อง

่

๐๘/๐๒/๒๕๓๑

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๒๐
นางสาวอมรรัตน์ ภูมะลา

๐๖/๐๗/๒๕๓๔

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๒๑
นางสาวสุภารัตน์ อุราแก้ว

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๒๒
เด็กหญิงอรยา สิงห์แก้ว

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงธันย์ชนก ศรีสม

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๒๔ เด็กหญิงพรรณพฤกษา
ลพทิม

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงอาทิตยา เกือหนุน

้

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงสุรีย์รัตน์ เขียวจุ้ย

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๒๗
เด็กหญิงอริสา ตรองสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๒๘
เด็กหญิงพิชญาภา วงษ์น้อย

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญนาค

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงสาวิตรี พวงเงิน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กันฟก

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๓๒
เด็กหญิงพรศิริ ศิริฟก

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงชิดชนก แหนงใหม่

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงอรอุมา สนศิริ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงปภาวดี โจทย์ครบุรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงอัจฉริยา แสงศรี

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายวิลาวัลย์ โพธิเล็ก

์

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงจันทกานต์ ยาวะธรรมโม

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงจิราภรณ์ พวงไธสง

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงลักขณา ด้วงบ้านยาง

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงอรอนงค์ ริมสิน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงกรวิภา วัฒนสมบูรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงพรหม

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๔๔
เด็กชายสุพินดา สิงห์โฉม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงณัฎฐา ดีมากมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงชนัญชิดา ไชยบุษผา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ภูกงลี

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงทิพากร วุฒิกิจจารัตน์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๔๙
เด็กหญิงอินทิรา โง่นใหญ่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๕๐
เด็กหญิงณัฐชยา วรอินทร์

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงวริศรา ทังพรม

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงกชกร ไตรยสุทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงอรปรียา มากวงศ์นาก

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แย้มขะมัง

๐๑/๐๖/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๕๕
เด็กหญิงเปรมฤดี หลีประเสริฐ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๕๖
นายชัชฤทธิ

์

อ่องไคล้
๑๙/๐๘/๒๕๓๗

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๕๗
นางสาววิจิตราพร จุ่งมิตร

๐๘/๐๖/๒๕๓๘

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๕๘
นางสาวรินรดา สิงห์ลี

๐๗/๐๒/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๕๙
นายอภิสิทธิ

์

สังข์ลี
๑๒/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๐๖๐
นางสาวมัทนียา สมนึก

๑๓/๐๕/๒๕๓๙

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๖๑
นางสาวสุรางค์ คงหมืนรักษ์

่

๒๐/๐๒/๒๕๑๘

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๖๒
นางสาวทศพรสวรรค์ แจ้งธีรศิลป

๐๓/๐๕/๒๕๒๓

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงกนกนาถ จันทร์คุ้ม

๑๗/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงกนกวรรณ แตงกูล

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงกนิษฐา พูลสวัสดิ

์

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๖๖
เด็กชายกรกช อำพูล

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๖๗
เด็กชายกรรณสูตร นุ่มตูม

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๖๘
เด็กชายกรวิชญ์ ทองดอนสา

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๖๙
เด็กชายกฤตวัตน์ แก้วคบ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงกฤติกา ครองราช

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงกฤติมา โสดา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๗๒
เด็กชายกฤษฎา พิมนิล

๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๗๓
เด็กชายกฤษฎา เช๊คศูนย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายกฤษฎ์ตินม์ ใจเย็น

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๗๕
เด็กชายกอบพงษ์ สิทธิธง

๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองแท้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงกัญญ์ศิริ ปนมี

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๗๘
เด็กชายกันตินันท์ ปนดา

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงกัลยกร รัศมี

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๘๐
เด็กชายก้องเกียรติ วิบูลย์กูล

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงงามมณี นำค้าง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงจตุพร มาหลึก

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๘๓
เด็กหญิงจรัญพร แซ่เซียงใช่

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๘๔
เด็กชายจักรภัทร ขุนพิจิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงจินดารัตน์ ศรีษะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๘๖
เด็กหญิงจินดาหลา เอกชัยบริบูรณ์

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงจิรัชญา นวลทิม

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายชนาธิป ศรีบุตตา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๘๙
เด็กหญิงชาลิสา ทิพย์บุญมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายชิษณุพงศ์ ทองฉอ้อน

๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงชุติมา ชากองมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงชุติมา วรรณรุ่ง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายณชพงษ์ กลินรอด

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงณัฐพร ศรศิริ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายณัฐพล ใจทน

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๙๖
เด็กชายณัฐภัทร คำทา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายณัฐวัชร์ แย้มขะมัง

๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๙๘
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยพรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสวัสดิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทับอุ่น
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๐๑
เด็กหญิงณันทภัทร แจ่มอุทัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงณาตาชา กรุณาดวงจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๐๓
เด็กหญิงดุสิตา แซ่คู่

๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายตรัยภัทร เฉลิมโศภิษฐ์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงตุลาภรณ์ มีสุข

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงทักษพร เสมาทอง

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๐๗
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ศรศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๐๘
เด็กหญิงทิพวรรณ รอดเกิด

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๐๙
เด็กชายทิวากร บารมี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๑๐
เด็กชายธนกฤต เวียงใต้

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๑๑

เด็กชายธนกฤต ไชยทิง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๑๒

เด็กชายธนพนธ์ สีหะวงค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๑๓

เด็กหญิงธนพร มัณยานนท์
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๑๔

เด็กหญิงธนพร แสงศิริ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๑๕

เด็กหญิงธนภรณ์ รุ่งเรือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๑๖

เด็กชายธนวัฒน์ ปนม่วง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๑๗

เด็กชายธนวัตร คงเนียม
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๑๘

เด็กหญิงธัญชนก ปานภู่
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๑๙

เด็กหญิงธิติพร พลเสนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๒๐
เด็กหญิงธิมาพร เฟองปรางค์

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๒๑

เด็กชายธีรภัทร คำดา
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๒๒

เด็กหญิงธีราภัทร์ เฟองเหล็ก
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๒๓

เด็กชายนพดล ธนสถาพร
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๒๔

เด็กหญิงนภัสสร บุญอ้น
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๒๕

เด็กหญิงนภาพร จันทร์จับ

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๒๖

เด็กหญิงนภิสรา สุขะวัฒนะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๒๗

เด็กชายนันทวัฒน์ ต่อยนึง

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๒๘

เด็กชายนิธิพล สังข์บัวแก้ว
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๒๙

เด็กหญิงปภัสรา นาคอาจหาญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๑๓๐
เด็กชายปรมี บัวมีธูป

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๓๑

เด็กหญิงประวีณา แก้วแจ้ง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๓๒

เด็กชายปรัตถกร เอียมสี

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๓๓

เด็กชายปริญญา นิมนวล

่

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายปาณัสม์ แย้มชุติ
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงปานศิริ คงชาติ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายปาราเมศ คล้ายท่าโรง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๓๗

เด็กหญิงปาลีรัตน์ คำหนู
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๓๘

เด็กชายปติภัทร กิจสวน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายปยพงษ์ พ่วงบุใหญ่
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๔๐
เด็กชายปยะ ฝางแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๔๑

เด็กหญิงผกามาศ จิตรโภชน์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายพงศภัค แก้วละมุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๔๓

เด็กชายพงศ์พัฒน์ สุขแจ่ม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๔๔

เด็กหญิงพรทิพย์ เมืองลอง
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๔๕

เด็กหญิงพรพิชญา แปนเมือง
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๔๖
เด็กหญิงพรรณพัสษา หวังบุญ

๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๔๗

เด็กหญิงพรรณรัตน์ เกตุชาวนา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๔๘

เด็กหญิงพรสินี มากหลาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๔๙
เด็กชายพรหมมินทร์ เขียวดำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายพลพรากร พูลนิม

่

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายพลวัต พุ่มนาค
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงพัชรพรรณ บุญเสมา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงพัณณิตา พูลชู
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๕๔

เด็กชายพัลลภ พร้าชาวนา
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงพิชญ์สินี หมืนคำ

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๕๖

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ เบิกบานดี
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๕๗

เด็กหญิงพิมมาดา ผิวพรรณ์
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงพิมลพรรณ หมืนท่อง

่

๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๕๙

เด็กชายพีรณัฐ แขกอ่อน
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงภัทรวดี อิทธิรักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายภานุพงศ์ มณีรัตนาพร
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงภูรินี จิตรีเชือ

้

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๖๓
เด็กหญิงมณกาญจน์ คุ้มญาติ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๖๔

เด็กหญิงมณฑิชา ทาจิว

๋

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๑๖๕

เด็กชายมนชิต นุเครือ
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๖๖

เด็กชายมนตรี อ่อนฉาย
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงยุพารัตน์ ปานทอง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๖๘

เด็กหญิงรมิตา แก้วศรีทัศน์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงลลิตพรรณ ใจรักษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๗๐
เด็กชายวชิรวัชร์ พวงทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๗๑

เด็กชายวรภพ รักษาลำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงวรรณรดา คำจุน

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๗๓

เด็กชายวรวิช ตราชืนต้อง

่

๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๗๔

เด็กชายวราพล เพ็งภาค
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์อินทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงวลีลักษณ์ ขาวเอียม

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๗๗

เด็กชายวัฒนา แก่นจันทร์
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๗๘

เด็กหญิงวาสนา ธูปบูชา
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๗๙

เด็กหญิงวิชญาดา ด้วงทอง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงวิราวรรณ กันฟก

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๘๑

เด็กชายวุฒิพงษ์ วัยวัฒ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๘๒

เด็กหญิงศศิประภา เบียจัน

้ ่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๘๓

เด็กหญิงศาตนันท์ นิมิตรทรัพย์
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงศิรินภา พาลุน
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๘๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ กองเมือง
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายศุภกร บุญมา
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงสาลินี ภูปอม
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงสิตานัน สมานจิตต์
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๘๙

เด็กหญิงสิริภัทร มาแจ้ง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงสิริวรรณี สิทธิกัน

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงสุพรรษา ช้างทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงสุภัควดี เขียวสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๙๓
เด็กหญิงสุภัทศภรณ์ จะฤทธิลำ

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๙๔

เด็กหญิงสุภาพร ดอนเล้าไพร
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๙๕

เด็กหญิงสุภาวดี อ่อนบรรจง
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๙๖

เด็กหญิงสุภาวี หาญชัยภา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงหทัยชนก ขำดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๙๘

เด็กชายหัสรัตน์ บุตรรัตน์ตรัย
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๑๙๙

เด็กชายหาญณรงค์ กานตศิลป
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๒๐๐
เด็กชายอติวิชญ์ อาศาวิเศษ

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๐๑
เด็กหญิงอธิชา มันคง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๐๒
เด็กชายอนุพงษ์ พงษ์สุวรรณ์

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงอรนลิน บุญเกิด

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงอรอนงค์ อินทชัย

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๐๕
เด็กหญิงอรอุษา สุขนันท์

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงอริญชย์ นาคเงินทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายอังกฤษ โลหะจินดา

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๐๘
เด็กหญิงอัจจิมา หล้าสมบัติ

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงอัมรัตน์ แก้ววิเชียร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงอารยา บุญเกิด

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๑๑

เด็กหญิงเจนจิราพร น้อยยุภา
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๑๒
เด็กหญิงเนตรอัปสร โพธิทอง

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๑๓

เด็กหญิงเบญจพร มีบุญ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายเมฆินทร์ เพียงต่อ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายเมธวิน ภูฆัง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายโกสิน โคกสูงเนิน
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายไพทูรย์ เอียมประพันธ์

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๑๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุต้น
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายกฤษณ
ไพบูลย์พานิชย์กิจ ๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๒๐
เด็กหญิงกฤษิยากร แก้วสุข

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๒๑

เด็กหญิงจันทร์ธิมา วรรณรุ่ง
๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงจารุณี ธนสถาพร
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๒๓

เด็กหญิงจิตตานันท์ พันธ์จังหรีด
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายจิรวัฒน์ สระทองให้
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายจิรวุฒิ ร้องขันแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๒๖

เด็กหญิงชนม์นิภา แสงคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๒๗

เด็กหญิงชนิสรา หาญลิพงศ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๒๘
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ นุ่มเอียม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายชัยณรงค์ แสนกลิน

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๓๐
เด็กชายฐิติวัฒน์ ดีใจ

๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายณรงค์รัตน์ ทับทิม
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๓๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา แจ้งสว่าง
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๓๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ พิบูลย์มณี
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๓๔

เด็กหญิงณัฐกานต์ อิมทับ

้

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๒๓๕

เด็กชายณัฐพงศ์ อยู่ปอม
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายณัฐพนธ์ อ่วมเหล็ง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๓๗

เด็กชายทักษ์ดนัย บุญคำนนท์
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๓๘

เด็กชายธนภัทร เศตราภรณ์ภัค
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๓๙

เด็กชายธรรมรัตน์ ชิมรังสรรค์

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๔๐
เด็กชายธัญนพนนท์ ขำอาจโชติหิรัญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๔๑

เด็กชายธาดา ศิลาซึม
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงนพกานต์ แสนสุวรรณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงนันท์นภัส มณีท่าโพธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๔๔

เด็กชายน่านฟา ฮงคนาค
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๔๕

เด็กชายบริพัตร อักษรไชย
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงบัณฑิตา โฉมแดง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงบุณยานุช ตันประเสริฐ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงบุรฉัตร สุวรรณศรี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงปพิชญา ชาติชาย
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๕๐
เด็กชายปรมัตถ์ เพชรอำไพ

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๕๑

เด็กชายปญญวัต คำนวน
๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๕๒

เด็กชายพงศกร ทองสุข
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงพนารัตน์ บางสาลี
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๕๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ บำรุง
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๕๕

เด็กหญิงพิมมาดา อินทพงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงพุธวดี ขุนภิรมย์
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๕๗

เด็กหญิงภัทรภา เทียนสว่าง
๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๕๘

เด็กหญิงมัณฑิตา สุริโยรัตนโนภาส
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายยศสรัล บู่ทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงรติกร ลามี

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงรวีวรรณ สุขประเสริฐ
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๖๒

เด็กชายวงศธร พันธุ์ดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๖๓

เด็กหญิงวาสนา วณิชชาศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายวิชชากร เสนชัย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๖๕

เด็กหญิงวิรัลพัชร มาศสิริชินาธิป
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๖๖

เด็กชายวีรภัทธ พิมพ์สีทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายศตวรรษ วิรัชลาภ
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๖๘

เด็กชายสิงหา ฟองกะสา
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๖๙

เด็กชายสุธาธิราช ดีรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงสุธาสินี กุลเล็ก

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๗๑

เด็กหญิงสุประวีณ์ เทศกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๗๒

เด็กชายอนิวัต ปานสวัสดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๗๓

เด็กชายอนุชิต สลับสี
๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๗๔

เด็กหญิงอรณิชา คชสีห์
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายอรรถนันท์ เขียวหาย
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงอรสา โพมิ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๗๗

เด็กหญิงอาริญา ทิมบุญธรรม
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๗๘

เด็กหญิงอาริสา เพิมพูล

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๗๙

เด็กหญิงเบญญาภา คงสวัสดิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๘๐
เด็กชายเปรมปรีดิ

์

จงปรีเปรม
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๘๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ เวชไทย
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงแพรพลอย เย็นเยือก
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงกนกพร งิวงาม

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายกฤษฎา สมนึก
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๘๕

เด็กหญิงกวินธิดา เทพทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๘๖

เด็กหญิงโชติกา พรมสว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๘๗
เด็กชายชายพันล้าน สุขยางค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีบุญลำ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๘๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ราชหงษ์
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๙๐
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ราชหงษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๙๑

เด็กหญิงณัฐจีตา กิจคะวงศ
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๙๒

เด็กชายณัฐพงศ์ เรือนเอียม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายธนาธิป แก่นจันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๙๔
เด็กหญิงธัญชญาภรณ์

สินโต
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๙๕

เด็กหญิงนัฐนรี จันทร์สุวรรณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๙๖

เด็กหญิงนัยนา อินทร์เปยม

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๙๗

เด็กหญิงปาริฉัตร พรหมมีเนตร
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ พันธุ์เพ็ชร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๒๙๙

เด็กชายภาณุพงศ์ อ่อนดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๐๐
เด็กหญิงริญญารัศมิ

์

สนสุรัตน์
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงวรีวัลย์ มาทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายสราวุธ เอียมเมียน

่ ้

๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๐๓
เด็กหญิงสุทธิดา ใจเย็น

๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๐๔
เด็กชายสุเมธีพร แม้นอินทร์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๓๐๕
เด็กชายหฤษฎ์ ภาคาบัว

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายหฤษฎ์ เข็มทอง

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงหัทยา ม่วงมี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๐๘
เด็กชายเริงณรงค์ แจ้งสว่าง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๐๙
นายเสียวร่อง

่

ตรงต่อกิจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๑๐
เด็กชายโกมล คำกลอน

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๑๑

นางสาวพนิดา ปญญาแสง
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงกวินทิพย์ รุ่งสิริโชค
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๑๓
เด็กหญิงกัญญาพัชร เมสุวรรณ์

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รักษาราษฎร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๑๕

เด็กหญิงกาญจนศิริ ว่องวงศ์ไพศาล
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงกิรณาภัค สีคลำ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงขวัญชีวา สนธิสิริ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๑๘

เด็กหญิงขวัญหทัย สอนผัด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงขวัญใจ เพียปลัด
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทร์รักษา

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายจิรสิน เส็งหะพันธ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงจิราภา สมบัติทองใบ
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๒๓

เด็กหญิงจิรารัตน์ สีชมพู
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๒๔

เด็กหญิงจุฑาธิป ศรีบัว
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ จงจิตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงจุฑามณี ศรีทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๒๗

เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๒๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ มีแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงชลธิชา เศรษฐวานิชกุล
๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงชาลิสา มาเนียม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๓๑

เด็กหญิงฐิตาพร เรืองสมบัติ
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๓๒

เด็กหญิงฐิติยา สมใจ
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๓๓

เด็กหญิงฑิฆัมพร บัวดิษฐ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๓๔

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คำเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๓๕
เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์

รักธัญญาการ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงณัฐชยา ตังมัน

้ ่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงณัฐญาดา พงศ์พลรพีกุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ปราบศรีภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงณิชกมล สุขประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงณิชา สุมัชยา

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงณิชากร จะจง
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงณิชากานต์ อุณเรศ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงดลพรรณ ธรรมโลกา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๔๔

เด็กชายตะวัน สุขวงษ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๔๕

เด็กหญิงต้องใจ ช้างยืนยง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๔๖

เด็กชายทวีรัฐ จันทร์เสน
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายทัชชกร เมธาธนยศ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๔๘
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ เรืองธนชิตกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๔๙

เด็กชายธนกร หมูเฮง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงธนพัต ภาพิมลกิจ

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายธนวัฒน์ อ่อนจิตร์
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ แสนวันนา
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงธนัชพร กลีบบัว
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงธนัญญา ชืนบางบ้า

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงธนัญญา เพ็ขรทิม
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๕๖

เด็กชายธนากร แพงวังทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๕๗

เด็กชายธนาวัฒน์ สระทองด้วง
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายธนาวุฒิ นาคแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๕๙

เด็กชายธวัชชัย เอ็งศรีกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๖๐
เด็กหญิงธวัลยา เยก้อนทอง

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงธวัลรัตน์ บัวอำไพ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงธัญชนิตา หลางหลี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๖๓
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ สายปรีชา

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ จบศรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๖๕

เด็กหญิงธัญสุดา ดอกรัก
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงธันย์ชนก ทองเพิม

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๖๗

เด็กหญิงธิดารัตน์ มันบัว

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๖๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ ไขแสง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๖๙

เด็กชายธีภพ เพ็ชรเปยม
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๗๐
เด็กชายธีรภัทร เดชบุญ

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๗๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

แจ้งอ่วม
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงนทีกานต์ อินทุภูติ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงนภัทรศร อนุพัฒน์
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงนภิสา ม่วงมา
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงนริสา เสือคุ่ย
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงนฤกันยา พันธาธิก
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงนฤภร กลินฟก

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงนัฐวรรณ ศรีลา
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงนันทฉัตร คล้ายคลึง
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๘๐
เด็กชายนันทวัฒน์ ฟกทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงนันท์ชพร รัศมีทอง
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงนันท์นภัส คุ้มสุด
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๘๓

เด็กชายนาวินทร์ บุตรดาพิม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๘๔

เด็กชายนิติภูมิ คล้อยโท้
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๘๕

เด็กชายนิติภูร์ ต่ายชาวนา
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงนีรชา อินจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๘๗

เด็กชายบวรลักษณ์ เฮงหลี
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายบัณฑร หุ่นบัณฑิตกุล
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๘๙
เด็กหญิงบุญธริกการ์ อริยะวงศ์

๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๙๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ภิญโญ
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงบุษยา เพชรฤทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๙๒

เด็กชายปณพงศ์ คันภิรมย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงปณัฐชญา บุตรเพ็ชร

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงปณัฐตา องค์พระเทศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงปณิดา เพ็งเขียว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๙๖

เด็กหญิงปภาวรินท์ วัสสุตตะมะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๙๗
เด็กหญิงปราภาเพลง ปลอดภัย

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๙๘

เด็กหญิงปวันรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๓๙๙

เด็กหญิงปวิชญา จันทร์นิล
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๐๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แสนขัน

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๐๑
เด็กชายปณณวิชญ์ แตงรอด

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๐๒
เด็กหญิงปากิณา ขวัญกิจสาธรกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๐๓
เด็กหญิงปางสิริ เรืองเกษม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๐๔
เด็กหญิงปาณิสรา จันจีน

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๐๕
เด็กหญิงปาริฉัตร ทิพย์โสต

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๐๖
เด็กชายปยวัตร ปนสกุล

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๐๗
เด็กหญิงปุณยวีร์ วงศ์สระหลวง

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๐๘
เด็กหญิงปุษยา แก้วทองโต

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๐๙
เด็กชายพงษนันท์ รอดรำพึง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๔๑๐
เด็กหญิงพรนภา เล็กกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๑๑

เด็กหญิงพรรณพัชร ภู่ระหงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๑๒

เด็กหญิงพรสิริ ฮวมรุน
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๑๓

เด็กหญิงพฤกษา คำพฤกษ์
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๑๔

เด็กหญิงพัชราวดี เทือกภูเขียว
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๑๕

เด็กหญิงพัตรีรัตน์ พรมจันทร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายพาพ้นภัย แสวงกิจ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มังคละแสน
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีประกอบ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายพีรพล จีนปาน
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงฟารุ่ง ธนันศรี

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๒๑

เด็กชายภัททฤทธิ

์

จันทรอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายภัทรกร ศรีโท

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๒๓

เด็กหญิงภัทรภร ดีศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงภัทรภร สังข์อยู่
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๒๕

เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วมงคล
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๒๖

เด็กชายภูธิพัฒน์ กาดีวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๒๗

เด็กหญิงมณธวรรณ อาภัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงมัณฑิตา อินแตง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงมาริษา ข่มอารมณ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงมิตรสินี พิลึกดีเดช

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงมินตรา ศิริพงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๓๒

เด็กชายยศกร สรรพรอด
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๓๓

เด็กหญิงยอดขวัญ สุดสีสังข์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๓๔

เด็กหญิงรังสิมา เทียนโสภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๓๕

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ขำมา
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๓๖

เด็กหญิงรัญชิดา สนเผือก
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๓๗

เด็กหญิงรัญชิดา เกิดเกตุ
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๓๘

เด็กหญิงรัตนาพร ทุมสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงลักษมี สัจจะกานต์
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงวนัชพร ผลรุ่ง

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงวรณิษฐา เชาว์พ้อง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงวรพรรณ มีทัง

่

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๔๓
เด็กหญิงวรรณภรณ์ เอียมเย็น

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๔๔

เด็กหญิงวรรณสิริ นามเสือ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๔๔๕

เด็กหญิงวรรณิดา ทองสุวรรณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๔๖

เด็กหญิงวราพร เฟองระย้า
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๔๗

เด็กชายวริทธิ

์

โตพันป
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๔๘

เด็กหญิงวริน วรวุฒิเวคิน
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๔๙

เด็กหญิงวริศรา ศิริธนะ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๕๐
เด็กชายวศิน ตรงต่อกิจ

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๕๑

เด็กชายวิจิตรา ศรีฟา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๕๒

เด็กหญิงวิภาษณีย์ แพรช่วง
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๕๓

เด็กหญิงวิไลวรรณ ก้อนคง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๕๔

เด็กหญิงศรวีย์ เทศหริง

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๕๕

เด็กชายศรัณย์ ไพรเทียง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๕๖

เด็กหญิงศรีไพร แจ้งบัว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายศิรวิทย์ ศิลประเสริฐ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๕๘

เด็กหญิงศิริพร ศิลารัตนกุล
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๕๙

เด็กชายศุทธวัต คงภัทรนนท์
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงศุทธิณี บุญใหญ่

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายศุภณัฐ อุทัยวัฒน์
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทิมโต้
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ปานคำ
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงสรวรรณ หินอาจ
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๖๕

เด็กชายสรวิชญ์ วิจิตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงสรัลพร แต่งสี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๖๗

เด็กชายสัญญา แดงมีทรัพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๖๘

เด็กชายสันทัตน์ แสงราม
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๖๙

เด็กหญิงสาธิดา ขำนำคู้
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายสายหมอก หมอนทอง

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๗๑

เด็กหญิงสาริศา ศรีสุวรรณ์
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๗๒

เด็กชายสิรดนัย มุ่นเชย
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงสิริญาดา ศรีสม
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงสิริวิมล แช่มชืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๗๕

เด็กหญิงสิริอาริยา สายทอง
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๗๖

เด็กชายสืบศักดิ

์

โสภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

คำโต
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงสุกัญญา หอมสมบัติ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงสุชาดา โชติรัตน์
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๔๘๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ สง่าชาติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายสุทธินันท์ นีรนาทวรุตม์กุล
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงสุทิวัน พรมสุข
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงสุนทรี บัวอ่อน
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๘๔

เด็กหญิงสุนิสา แสงศิลป
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงสุพรรษา เพ็ชรดอนทอง
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๘๖

เด็กหญิงสุพิชชา การะเกตุ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๘๗

เด็กหญิงสุรีย์วรรณ ทัพเจริญภูมิ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๘๘

เด็กหญิงสุเมธินี ยอดเกตุ
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ทิศนาม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๙๐
เด็กชายหาญณรงค์ มีดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงอชิรญา ทศพงศ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงอดิศา นาคแกมทอง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๙๓

เด็กชายอนันตยศ ชุมภู่
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงอรญา สอนไผ่
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายอรรถกรณ์ เพิมพล

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๙๖

เด็กชายอรรถชาติ จันทร์ประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงอรอนงค์ ทองเปลียง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๙๘

เด็กหญิงอรัญชญา รสพล
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๔๙๙

เด็กหญิงอลิชา ดีคำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายอัครชัย เกตุศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๐๑
เด็กหญิงอัจฉรียา ชัยชมภู

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงอัฐภิญญา อินทรสกูล

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงอาภัสรา ขำจุ้ย

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๐๔
เด็กหญิงอาภัสรา แก้ววิไล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๐๕
เด็กชายเจษฎา แจ้งเล็ก

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายเทวนาถ เปลียมทรัพย์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงเอมวิกา ภคพาณิชย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๐๘
เด็กหญิงณิชาพร ด่านไชยกูล

๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๐๙
เด็กหญิงกรรณิการ์ จิตต์มโนวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงจิตธรัชศา แสงจันทรา

๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๑๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ชมภู่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๑๒

เด็กหญิงญาณิศา ทำมะณี
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงญาณิศา รัตนวงค์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงญาราภรณ์ มากมี

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายณัฐกรณ์ หมันกิจ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๑๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ พูลทวี
๐๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๑๗

เด็กชายณัฐชัย ประสาตเขตกร
๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๑๘

เด็กหญิงณัฐนรี จิตศรัณยูกุล
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๑๙

เด็กหญิงณิชากานต์ เชือมชิต

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๒๐
เด็กหญิงทิชาพรรณ ทับอุ่น

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๒๑

เด็กหญิงธัญยชนก โตศรี
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๒๒

เด็กหญิงนัทชา แก้วอารีลักษณ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๒๓

เด็กหญิงนารีรัตน์ กล่อมนาค
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๒๔

เด็กชายนิธิ นิไทรโยค
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๒๕

เด็กหญิงนุจรี มาทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๒๖
เด็กหญิงบุญญารัตน์ ทรงสะอาด

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๒๗

เด็กหญิงบุศรา แก้วเนตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๒๘

เด็กหญิงปรางแก้ว เกตุแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงปณณพร ปาลกะวงศ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงผกามาศ ทัดทาอามาตย์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายพงศกร อินเรือน
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงพรรวษา อ่อนบำรุง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๓๓

เด็กชายพอพล จันทน์หอม
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๓๔

เด็กหญิงพัชธณัฐ ยอดธีรสิทธิ

์

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๓๕
เด็กชายพิพัฒนพงษ์ มาเมือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๓๖

เด็กหญิงศศิกานต์ พงษ์แสวง
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๓๗

เด็กชายศักดิดิเทพ

์

ดุมแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงศิริจิตร เคนวิเศษ
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายศิวัช จันทร์ขำ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงสนิฐา คชนิล

๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๔๑

เด็กหญิงสวิตตา จันจองคำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๔๒

เด็กหญิงสัญญาใจ บุญสิงห์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงสิริพร มีขำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายอภินันท์ ฝนคำสาย
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๔๕

เด็กหญิงอรจิรา รัตนทิพย์
๑๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๔๖

เด็กหญิงอรณิชา ทับเทศ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงอัญชิสา เสือน้อย
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายอานุภาพ ชันษา
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๔๙

เด็กหญิงเฌอเอม ขวัญเงิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๕๕๐
เด็กชายเด่นภูมิ อัมพวัน

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงเพชรชมพู ภู่พรม
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๕๒

เด็กหญิงเมธิษา พุ่มเชย
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๕๓

เด็กหญิงกนกวรรณ วงค์สวรรค์

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๕๔
เด็กหญิงกัลยวรรธ์น ดอนผิวไพร

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๕๕

เด็กหญิงกัลย์สุดา พลสอนดา
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๕๖

เด็กชายจตุรภัทร สุขสว่าง
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๕๗

เด็กชายจันทรัตน์ กุลมาก
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๕๘

เด็กหญิงชนัญธิดา กระสินธ์
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๕๙

เด็กชายณภัทร มีแสงพราย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๖๐
เด็กชายณภัทร เมืองดิษฐ์

๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงณหทัย ราชเพียแก้ว
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๖๒

เด็กหญิงณัฎฐา ศรีชาติ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงธณัฐวรรณ ใจสุวรรณ์
๑๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงธัญพิชชา กุลคง

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงพรชิตา รัตนจิตร
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๖๖

เด็กชายพีรวิชญ์ อุตวัฒน์
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงภคกุล วิไลวิทย์
๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงภคินี จันทร์ทรง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงมนัชยา สุขเอียม

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงรติกานต์ ทรัพย์เกิด

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงวิชุดา อบอินทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๗๒

นายวุฒินันท์ พิริยะนุพงศ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายวุติชัย สมนา
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๗๔

เด็กชายศิริชัย พลรบ
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๗๕

เด็กหญิงสิรีธร บวรสิริดารา

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

ดิษดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๗๗

นางสาวสุภาวิตา ศิริจันทร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายอธิป ใจสุกใส
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๗๙

เด็กชายอธิพัทร มาอยู่
๐๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๘๐
เด็กชายอนุเดช เหมฤดี

๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงอรอนงค์ ใหลเจริญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงอักษราภัค ภายโต
๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๘๓

เด็กหญิงอารีรัตน์ ใจรักษ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๘๔

นายอำพล สมพันธุ์แพ
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๕๘๕

เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สีทอง
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๘๖

เด็กหญิงเนตรนภา มากด่าน
๑๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๘๗

เด็กชายเอกภพ ขาวสอาด
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๘๘

นายประเมศ มุสิกรักษ์
๒๓/๔/๒๕๐๒

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๘๙

นายสุเทพ คุ้มแสง ๑/๒/๒๕๐๗ โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๙๐
นางสุปราณี คงสมพงษ์ ๒๐/๑/๒๕๐๕ โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๙๑

นางนวลจันทร์ วัฒนพันธุ์ ๕/๙/๒๕๐๙ โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๙๒

นางสาวเนาวรัตน์ คุ้มบุญ
๒๙/๘/๒๕๑๒

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๙๓

นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๙๔

นางสุวลักษณ์ มูลหล้า
๒๒/๗/๒๕๑๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๙๕

นางสาวจตุรพร วงษ์งาม
๒๗/๔/๒๕๒๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๙๖

นายวันฉัตร กันชู ๕/๕/๒๕๒๙ โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๔๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายอภิรักษ์ หมีนาค
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายธีรโชติ หมีนาค
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายธนพัฒน์ ฮ่องเม่น
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๐๐
เด็กชายธนพล สุขสงค์

๐๗/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายนันทชัย รอดทับทิม

๒๑/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายวัฒนพัฒน์ เนตรรุ่ง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายณัฐภัทร บุญมา

๐๘/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๐๔
เด็กชายศตาุ สุขคง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายสุรชัย คงรอด

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ จันทน์เทศ

๐๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายทินภัทร ไกรสรเจริญ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๐๘
เด็กชายธนวิชญ์ มิตรเอม

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๐๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ชูเชิด

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายอุขุกร พึงศรีสุข

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๑๑

เด็กชายกฤษณะ ลิมรส

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๑๒

เด็กชายรัชชานนท์ แสงทอง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๑๓

เด็กชายวุฒินันท์ เฮ้งจีน
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๑๔

เด็กชายชนกันต์
ประทีปะบรรเทิง

๑๙/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๑๕

เด็กชายธนชัย มากบ้านบึง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๑๖

เด็กชายธรณเทพ เพ็ชรรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๑๗

เด็กชายเธียรภัทร ประเทือง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายก้องภพ คงคา
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๑๙

เด็กชายเจตนิพัทธ์ วีระพล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๖๒๐
เด็กชายพุฒิพงศ์ อ้นเนียม

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๒๑

เด็กชายชัยพัทธ์ พรหมสนธิ

์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๒๒

เด็กชายสุทธินัย ผาติกุลศิลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายฐากูร แก้วสอาด
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายภูดิส ขำหรุ่น
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๒๕

เด็กชายสรยุทธ คุ้มแสง
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายสรณ์สิริ ธูปเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายวรยศ เกิดนวล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๒๘

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

เสนาขันธ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายเกรียงไกร ธูปกลิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายธนายุทธ ปรากฎมาก

๑๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายธีรภัทะ อำผึง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๓๒

เด็กชายศราวุธ พรมนิล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายวรพนธ์ ทองสุข
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายคมสันต์ อินแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๓๕

เด็กชายเตชะสิทธิ

์

ทองดี
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายพลกฤต อยู่นิม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๓๗

เด็กชายธนัทชนก อินมัน

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายธนศักดิ

์

หายเสมอ
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๓๙

เด็กชายธนกฤต มีจันโท
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๔๐
เด็กชายธนาคิมตื ฉิมอ่อง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายชนาธิป รักษาศรี
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงอาริยา มาชืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงสุลิสา จันทรีวิไล
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงศรุตา ฝงใจ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๔๕

เด็กหญิงปรียากร ปะวะโน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๔๖

เด็กหญิงพรรณษา กะหมาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงปุณยาพร แพงพัก
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๔๘

เด็กหญิงศรสวรรค์ คำน้อย
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงมนฤดี อินนารี
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงธิดาพร ดาคำแสง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๕๑

เด็กหญิงเบญญาภา รุ่งประเสริฐวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๕๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน แซ่แต้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๕๓

เด็กหญิงจุฬาทิพย์ สุขกลำ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงสุทธิดา อำทุ่ง
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙ / ๒๐๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๖๕๕
เด็กหญิงพรรสุวรรณ จอมแก้ว

๐๖/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๕๖

เด็กหญิงปาริชาติ ดวงดาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๕๗

เด็กหญิงนันทพร มาฉาย

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๕๘

เด็กหญิงธัญญาเรศ สระทองขม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงพรทิวา สร้อยนาค
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงญาณินท์ นันทดิลก

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงสุธิดา สนมฉำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงนพภัสสร เลิศเดช
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๖๓

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ศิริพรหม
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงกมลชนก ปรีเปรม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๖๕
เด็กหญิงอุดมพรรณ สว่างแจ้ง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๖๖

เด็กหญิงจิรัชญา โตเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงภาวิดา เมฆเลือม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงอัฉราภรณ์ ทับทิม
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงอรรพรรณ แสงจินา
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงนภัสสรณ์ กิจเพิมพูน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงนลินี จันทร์ดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงฐิติวรดา ชะอุ้ม
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ พรมมี
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๗๔

เด็กหญิงจิรัฐติกาล มะลิ
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงอริสรา เถือนเทียม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๗๖

เด็กหญิงสรินทิพย์ พร้อมสุข
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๗๗

เด็กหญิงสมิตา เหมือนทรัพย์
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๗๘

เด็กหญิงพรรถษา คำค้อม
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๗๙

เด็กหญิงนันทพร เนตรแสงสี
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงธิพิดา พิมแสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๘๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมอ่อง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๘๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สระทองขม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๘๓
เด็กหญิงขวัญนภัทร เนียมนำเพ็ชร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๘๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มากทรัพย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๘๕

เด็กหญิงนันทกานต์ นาหมัน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๘๖

เด็กหญิงพชิรา กระตุดเงิน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๘๗
เด็กหญิงปราณปริยา ผาริการ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๘๘ เด็กหญิงปรางมณัสวีญ์
แสงสุก

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงวิชาญา มหาวงศกูล
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๖๙๐
เด็กหญิงกชพรรณ บุญนำมา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๕๙/๐๖๙๑

นางสาวกนกวรรณ ภักดี
๑๓/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๖๙๒
นางสาวกฤติยาภรณ์ พิกุล

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๖๙๓

นางสาวกฤษณา อิมดี

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๖๙๔

นางสาวกัญญา เกตุหัวร้อง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๖๙๕
นางสาวกัญญาภรณ์ มันคง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๖๙๖

นางสาวกัญญาวีร์ มีแก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๖๙๗

นางสาวกัลยรัตน์ ทนันชัย
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๖๙๘

นายกัลยารัตน์ พรมกลำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๖๙๙

นางสาวกาญจนา สระทองโฉม
๒๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๐๐
นางสาวกานต์ธิดา มากพิน

๒๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๐๑
นายกิตตินันท์ เสือจุ้ย

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๐๒
นายกิงสัก

่

หมืนศรีชัย

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๐๓
นางสาวกุลธิดา ผิวทอง

๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๐๔
นางสาวกุลปรียา สินเอียม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๐๕
นางสาวขนิษฐา จันทรชมภู

๒๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๐๖
นางสาวขวัญกมล มีสิงห์

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๐๗
นางสาวจารุนันท์ แสงพิมพ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๐๘
นางสาวจีรภา เฉยสอน

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๐๙
นายจีรศักดิ

์

ภูมานัง
๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๑๐
นางสาวจุฑามาศ แช่มช้อย

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๑๑

นางสาวจุฑารัตน์ เทียมเนียม
๐๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๑๒

นางสาวจุฑารัตน์ เอียมคล้าย

่

๐๒/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๑๓

นางสาวชณัฐฎา ผอบงา
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๑๔

นางสาวชลนิภา ทองดี
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๑๕

นางสาวชลลดา นุตละม้าย
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๑๖

นางสาวชลลดา แค้วคำมูล
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๑๗

นายชานน บุญถึง
๑๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๑๘

นางสาวชุลีภรณ์ บัวมาก
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๑๙

นางสาวญานิกา ศิริวิชัย
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๒๐
นางสาวณัฎฐ์รวี มีแสงพราย

๒๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๒๑

นางสาวณัฐกุล มอญชืน

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๒๒

นายณัฐธิดา กลินมัน

่ ่

๑๘/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๒๓
นางสาวดรุวรรณพร ใจจอน

๐๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๒๔

นางสาวดวงกมล บุญหินกอง
๑๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๗๒๕

นางสาวดวงนภา ผิวบาง
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๒๖

นางสาวดาราวลี โตแปน
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๒๗

นางสาวดารินทร์ ทวีหันต์

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๒๘

นายทัตธน นิตยะประภา
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๒๙

นางสาวทัศนีวรรณ แสนใบ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๓๐
นายทิพยเนตร พานเงิน

๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๓๑

นางสาวธนพร มาลัย
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๓๒

นายธรรมสรณ์ คล้ายโชติคล่อง
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๓๓

นายธวัชชัย ชัยสุข

๑๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๓๔
นางสาวธัญญลักษณ์ คุณรอด

๒๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๓๕

นางสาวธัญญารัตน์ สัตยขจร
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๓๖

นางสาวธัญเรศ นรรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๓๗

นายธีรภัทธ์ จันทร์เพ็ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๓๘

นายนงลักษณ์ ปถวี
๐๓/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๓๙

นางสาวนพรัตน์ แปนเตีย

้

๑๒/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๔๐
นางสาวนภชล จารุรัตนพงศ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๔๑

นางสาวนริศรา บุญส่งศรี
๒๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๔๒

นางสาวนันทิชา เพ็งทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๔๓

นายนุกูล ภมรกุล

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๔๔

นางสาวบัญทิญา ใจเทียงธรรม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๔๕

นายบัณฑิต หมืนวิชา

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๔๖

นายบุญทิพย์ อ่อนพรมเทียน
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๔๗

นางสาวปฏิมา ร้องบุญลือ
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๔๘

นางสาวปนัดดา ทับเรือง
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๔๙

นางสาวประภัสสร ภู่ทอง
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๕๐
นางสาวปวีณนุช แย้มพราย

๑๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๕๑

นางสาวปทมา เพชรรี

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๕๒

นางสาวปยมาศ โต๊ะดอนทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๕๓

นางสาวปยวรรณ ยิมแพร

้

๑๓/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๕๔

นายพงษ์พิพัฒน์ เสนตา
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๕๕

นายพชร เดชาสิริบูรณ์
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๕๖

นางสาวพรพิมล รุ่งแจ้ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๕๗

นางสาวพรรณิภา อินทรทับ
๒๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๕๘

นางสาวพรหมชนก รัตนสุวรรณ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๕๙

นางสาวพฤกษา บุญโท
๑๕/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๗๖๐
นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์ซอม

๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๖๑

นางสาวพัชรี ม่วงศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๖๒

นางสาวพิชญดา จิตจีน
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๖๓

นางสาวพิมพ์ชญา โพธิศรี

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๖๔

นางสาวพิมพ์ลภัส บ่ายโพธิ

์

๒๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๖๕

นางสาวพิมพ์วิภา พิมพล
๓๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๖๖

นายพิษณุพงศ์ ทองศรีสุข
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๖๗

นายพุฒิพงษ์ ปานโท้
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๖๘

นางสาวพุธิตา แต้วไธสง
๑๖/๐๓/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๖๙

นายภควัต กลินแย้ม

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๗๐
นางสาวภัทรธิดา จิตารักษา

๒๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๗๑

นางสาวภัทรีภรณ์ เงินบำรุง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๗๒

นางสาวภาณุวรรณ จันทร์พูล
๓๐/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๗๓

นางสาวภาวิณี ลีตังเจริญ

้ ้

๒๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๗๔

นางสาวภาวิดา ทองดอนเตีย

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๗๕

นายภาสกร แตงเอียมใหญ่

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๗๖

นางสาวภูษณิศา ปรีชาวนา
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๗๗

นายมารุตพงษ์ บุตรสาคร
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๗๘

นางสาวยลดา ตรีเทวี
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๗๙

นางสาวยุวดี จันทร์เจริญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๘๐
นางสาวระพีพรรณ บุญยอด

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๘๑

นางสาวรัชนีกร มีนาคุ้ม
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๘๒

นางสาวรัตติกาล กิงกาหลง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๘๓

นางสาวรุจจิรา สุคนธ์
๐๘/๐๙/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๘๔

นางสาวรุจรดา รสเผือก
๐๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๘๕
นางสาวลัดดาวรรณ จันประตูมอญ

๐๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๘๖

นางสาววชรภรณ์ เผือกชาวนา

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๘๗
นางสาววชิราพรรณ ปางแก้ว

๐๗/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๘๘

นางสาววนัสนันท์ เทียงน้อย

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๘๙

นางสาววรณัฏฐา นุชวณิชกุล
๐๑/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๙๐
นางสาววรรณธิวา โพธิบุญ

์

๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๙๑

นางสาววรรณยุภา สิงห์สอน
๐๘/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๙๒

นางสาววรรณิศา ทิมวงค์ม่อม
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๙๓

นายวรัญู อยู่นิม

่

๑๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๙๔

นางสาววรันดา เสือสิงห์
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๗๙๕

นายวริศรา มโหฬาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๙๖

นางสาววริษา ทรงคงดวงดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๙๗

นายวัชรวิทย์ มีคำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๙๘

นางสาววาสนา ไหหอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๗๙๙

นางสาววิภาวนี เพียรหลำ
๒๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๐๐
นางสาววีรดา เดชอิม

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๐๑
นายศราวุฒิ ศิริราช

๒๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๐๒
นางสาวศรีรัตน์ สละริม

๒๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๐๓
นางสาวศศิธร ท้ายรอด

๒๒/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๐๔
นางสาวศศิธร เอียมคง

่

๒๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๐๕
นางสาวศศิพร ทองอินทร์

๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๐๖
นางสาวศิริภารัตน์ ดรเนตรงาม

๒๖/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๐๗
นางสาวศิริเกศ แก้วผึง

้

๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๐๘
นางสาวศิโรรัตน์ ปานชาวนา

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๐๙
นายสราวุฒิ โสภิพันธุ์

๑๙/๐๘/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๑๐
นางสาวสุกัญญา สุขสุคนธ์

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๑๑

นางสาวสุกัญญา แก้วแสง
๑๙/๑๒/๒๕๔๐

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๑๒

นางสาวสุกานดา วิลังคะ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๑๓

นางสาวสุจิตรา วันรักชาติ
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๑๔

นางสาวสุชาดา โพธิเนียม

์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๑๕

นางสาวสุชานันท์ กันงาม
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๑๖

นางสาวสุทธิกานต์ อินเลือย

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๑๗

นางสาวสุธาทิพย์ โฉมโสธร
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๑๘

นางสาวสุนิตา ขาวเอียม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๑๙

นางสาวสุนิพรรณ บางยิม

้

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๒๐
นางสาวสุนิสา สอนพูน

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๒๑

นางสาวสุพรรษา พรหมเทียน
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๒๒

นางสาวหนึงฤทัย

่

เพชรรัตน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๒๓

นายอนุชา เมฆอินทร์
๑๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๒๔

นายอภิวัฒน์ เถาพิมาย
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๒๕

นายอภิสิทธิ มนกลมเมฆ
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๒๖

นางสาวอรณิชา ศรีโสด
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๒๗

นางสาวอรอนงค์ อยู่เต่
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๒๘

นางสาวอังศิรา ไชยวงค์
๑๑/๐๕/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๒๙

นางสาวเจริญขวัญ แดงวังนำคู้
๑๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๘๓๐
นางสาวเวธกา นวลทิม

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๓๑
นางสาวเสาวลักษณ์ ชูเมือง

๑๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๓๒

นางสาวโศภพิศ พึงพาพุทธธรรม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๕๙/๐๘๓๓

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ขาวละออ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๓๔

เด็กชายธีรพล โพธิงาม

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๓๕

เด็กหญิงศุภมาส วงศ์ฐานะ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๓๖

เด็กชายสุทัศน์ ไพศาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๓๗

เด็กหญิงสุพัตรา เวชสุวรรณ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๓๘

เด็กชายโภคิน สุขเกษม
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๓๙

เด็กชายกฤติน เกิดกัน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๔๐
เด็กหญิงกัลยา สุดวังยาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๔๑

เด็กหญิงณัฐธิดา บัวหลวง
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๔๒

เด็กชายทศพล จันทร์เขียว
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๔๓

เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ภูศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๔๔

เด็กชายธนัตถ์ ทองคำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๔๕

เด็กหญิงนพมาศ สุขแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๔๖

เด็กชายนันทวัฒน์ น่วมชุ่ม
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๔๗

เด็กชายปานรวุฒิ สุดสุภาพ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายปยทัศน์ มิตรบ้านยาง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๔๙

เด็กชายพงศกร ศรีแก้ว
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๕๐
เด็กชายภูริทัต คำยอด

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๕๑

เด็กหญิงรุ่งมณี ขำอำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๕๒

เด็กหญิงวรรณวิศา จะเยียงรัมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๕๓

เด็กชายสรายุ ใจคุ้ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๕๔

เด็กหญิงสุทธิตา โพธิศรี

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๕๕

เด็กหญิงสุนันท์ จันทรา
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๕๖

เด็กหญิงสุวิมล สานุ่ม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๕๗

เด็กหญิงสโรชา ชัยแสงแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๕๘

เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีบัว
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๕๙

เด็กชายโภคิณ พึงพิน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๖๐
เด็กชายกฤษฏิ

์

พรมหมืน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๖๑

เด็กชายชินภัทร ไม่น้อย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๖๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จานตาดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๖๓

เด็กหญิงณัฐดาว บัวคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๖๔

เด็กหญิงทิพาพร อินทโร
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๘๖๕

เด็กหญิงธัญทิพ แช่มชืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๖๖

เด็กหญิงพิชัญสินี สนสาย
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๖๗

เด็กชายศักดิศิษฎ์

์

กลัดเพชร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๖๘

เด็กชายศิริชัช ท้าววิราษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๖๙

เด็กหญิงอภิญญา จันเรียน
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๗๐
เด็กชายอิสระพงษ์ กุลคง

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๗๑

เด็กหญิงเสาวภาคย์ กลับนุ่ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๗๒

เด็กหญิงสุธิดา อินทร์บุญ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๐๘๗๓

เด็กหญิงกชกร บุญคง
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๗๔

เด็กหญิงกชณัช พณิชีพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๗๕

เด็กหญิงกชามาส พุ่มพวง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๗๖

เด็กหญิงกนกนุช ชืนมอญ

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๗๗

เด็กหญิงกนกพร โพธิศรีทอง

์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๗๘

เด็กหญิงกนกวรรณ ม่วงเส็ง
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๗๙

เด็กหญิงกมลชนก เอมพิณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๘๐
เด็กหญิงกมลชนก แก้วรัตน์

๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๘๑

เด็กชายกฤดิโสภน สละ
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๘๒

เด็กชายกฤตนัย นุ่มประทุม
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๘๓

เด็กชายกฤตพล ชูดอกไม้
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๘๔

เด็กชายกฤตพล นารี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๘๕

เด็กชายกฤตภาส ธงไชย

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๘๖

เด็กชายกฤตวีระ ปนประเสริฐ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๘๗

เด็กชายกฤษฎา นาคเอียม

่

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๘๘

เด็กชายกฤษมงคล รัตนถาวร
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๘๙

เด็กชายกษิดิศ อ่อนอำ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๙๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงบาง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๙๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ หยวนแหยม
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงกัญธิชา เสนาใจ
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงกัญภัสสร จันทร์อ่อง
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงกัลยารัตน์ คดคง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงพรนภา ภู่เพียร
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๙๖

เด็กชายการันต์ ยิมนิยม

้

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายกิตติ สาธนะโชติ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๙๘

เด็กชายกิตติพงศ์ เทศขำ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๘๙๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ เปรียบสม
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงกุณนิชา จันสีทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายคณัสนันท์ ผูกฤทธิ

์

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๐๒
เด็กชายคณิศร อุ่นเรือน

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๐๓
เด็กชายคิมหันต์ ช่วยหลำ

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๐๔
เด็กหญิงจริยากุล ปานสำลี

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๐๕
เด็กชายจักริน พัทธสีมา

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๐๖ เด็กหญิงจันทร์นภาพร
ดอนสมไพร

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงจิตรกัญญา ชืนจันทร์เกิด

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๐๘
เด็กชายจิตรภาณุ สำรี

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๐๙
เด็กหญิงจิตวดี เปรมจิตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๑๐
เด็กหญิงจินต์จุฑา เหล็กสิงห์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๑๑

เด็กหญิงจิรภัทร อุ่นเกตุ
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงจิรัฐิพร เกียรติศรีสิริ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงจิรัฐิวรรณ แก้ววงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงจิราภา ฉิมเอียม

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๑๕

เด็กชายจิรายุ พลศิริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงจีรนันท์ รักสุข
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงจีรวรรณ ทองน้อย
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๑๘

เด็กชายจุลจักร นรชาญ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๑๙

เด็กชายฉัตรดนัย เบ็งยา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงชญานิศ ไทยประสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายชนะชล จันทร์โชติ
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายชนาภัทร กุฏมหาราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงชลิตา ก้อนเพชร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายชัชพล เทียมชุมพล
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายชานนท์ เคียมทองคำ

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายชิษณุพงศ์ อินทำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๒๗

เด็กหญิงญาณาธิป เชษฐ์สกุลวิจิตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงญาตา ณรุจวรกิตติ

์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงฐิดาภา ลอยเวหา

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๓๐
เด็กหญิงฑิฌาดา พุ่มนุ่ม

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๓๑

เด็กหญิงณกานต์ โท้ทอง
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายณพพล หอมทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายณภัทร จักรพัชรกุล

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายณภัทร พลสิน
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายณภัทร ศกุนรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๓๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ เดชสนธิ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๓๗

เด็กหญิงณัฐชนา ขำพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๓๘
เด็กหญิงณัฐชานันท์ คงกรุด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา คำลือ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงณัฐณิชา นามวงศ์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๔๑

เด็กหญิงณัฐณิชา พระพลศรี
๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๔๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เกิดโภคา

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๔๓

เด็กหญิงณัฐธิดา มังเหลา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๔๔

เด็กชายณัฐพล พุฒสอยดาว
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายณัฐวร บุญยก
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ พุ่มประเสริฐ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๔๘

เด็กหญิงณิชนันทน์ ศรีสวาท
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๔๙

เด็กหญิงณิชา บัวเดชาวิทย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๕๐
เด็กชายณโรดม ปานสวัสดิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงดลธิชา โตเขียว
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงดาริศรา ปนประเสริฐ
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๕๓

เด็กชายถิรวัฒน์ มีแหยม
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๕๔

เด็กหญิงทักษิณา สอนเวช
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๕๕

เด็กหญิงธนกมล ชลายะนนท์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายธนกร ฉิมปรางค์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๕๗

เด็กชายธนกร แสงโพธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๕๘

เด็กชายธนธัส ปยะพันธ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๕๙

เด็กชายธนบดี โมราถบ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงธนพร สงวน

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๖๑

เด็กชายธนภัทร ศักดิวัชระ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายธนภัทร สุวรรณสิทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๖๓

เด็กชายธนภัทร อิมกระจ่าง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายธนัช อนุสรณ์สัญญา
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายธนาธิป คำแก้ว
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๖๖

เด็กชายธนารักษ์ สมปกษ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๖๗

เด็กชายธนโชติ ระเวกโฉม
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๖๘

เด็กชายธราดล เศรษฐการกุล
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เฟองสกุล
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๐๙๗๐
เด็กชายธิตินันท์ สุขประเสริฐ

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๗๑

เด็กชายธีระภัทร พรมบาง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๗๒

เด็กหญิงนนทพร เกตุขาว
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายนนท์ พริงสกุล

้

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๗๔

เด็กชายนพฤทธิ

์

นิมอนงค์

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๗๕

เด็กชายนภัสดล คงนา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๗๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ เฮงสิ
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๗๗

เด็กหญิงนภัสสร เรืองดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๗๘

เด็กหญิงนลินทิพย์ สละชุ่ม
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๗๙

เด็กชายนวพล แสงสว่าง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๘๐
เด็กหญิงนัชชาพัฒน์ บุญสืบ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๘๑

เด็กหญิงนัฏษนันท์ ยาวขันแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๘๒

เด็กชายนันทพงษ์ บำรุงพงศ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๘๓

เด็กหญิงนันทิชา ปนคำ
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๘๔

เด็กหญิงนันท์นภัส สุภาคง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๘๕

เด็กหญิงนับดาว อินแตง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๘๖
เด็กหญิงนิตยาวรรณ พูลชู

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๘๗

เด็กชายนิธิ นามไข
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๘๘

เด็กหญิงนุตประวีณ์ เต็งโล่ง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๘๙

เด็กชายบริพัตร รัตนกมลวรรณ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๙๐
เด็กชายบังเอิญ สิงห์โต

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๙๑

เด็กชายบัณฑิต นาคศิริ
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๙๒

เด็กชายบุญพิพัฒน์ หงษ์ทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๙๓

เด็กหญิงบุญสิตา บุญชัชวาลวงศ์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๙๔
เด็กชายบุญเกรียงไกร

บุญกอแก้ว

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๙๕

เด็กหญิงบุณฑริกา น้อยช่างเหล็ก
๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๙๖

เด็กหญิงบุษยมาส จันสน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๙๗

เด็กชายปฏิภาณ น่วมมี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๙๘

เด็กหญิงปณิดา สุวรรณภพ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๐๙๙๙

เด็กชายปพนสรรค์ ลีนิน

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๐๐
เด็กชายประกฤษฏิ

์

พุ่มวิลัยรักษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๐๑
เด็กหญิงประภัสสร แซ่กวาง

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๐๒
เด็กหญิงปริญสิริ สร้อยจิตร

๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๐๓
เด็กหญิงปริยกร เปยมทัพ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๐๔
เด็กชายปญญา รักไทย

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๐๐๕
เด็กหญิงปทมาพร มารวย

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๐๖
เด็กหญิงปาณิสรา ศักดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๐๗
เด็กหญิงปารวี มารวย

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๐๘
เด็กหญิงปารีณา คุ้มมา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๐๙
เด็กหญิงปยธิดา รัตนะทรัพย์

๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๑๐
เด็กหญิงปยะวรรณ ถนอมกาย

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๑๑

เด็กหญิงปุณยาพร จงอยู่สุข
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๑๒

เด็กหญิงปุณยาพร วิชิตสกุลชัย
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๑๓

เด็กชายพงศธร พัฒยม
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๑๔

เด็กหญิงพรปวีณ์ พึงสงวน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๑๕
เด็กหญิงพรรณรมณ อ๊อดเอก

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๑๖

เด็กหญิงพรรษา ไทยานุสรณ์
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๑๗

เด็กหญิงพรสวรรค์ แสนสุข
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๑๘

เด็กชายพลช กิงแก้ววัฒน์

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๑๙

เด็กชายพลพล ปุญญฤทธิ

์

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๒๐
เด็กชายพัชรพล พึงเพ็ง

่

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๒๑

เด็กชายพัฒนะพงศ์ อินศีชืน

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๒๒

เด็กหญิงพัณณิตา เขียวดอกน้อย
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๒๓

เด็กหญิงพิจิตตรา ศรีบัวจับ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๒๔

เด็กหญิงพิชญณัฐฏ์ ปทมะเสวี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๒๕

เด็กหญิงพิชญธิดา อยู่กรุง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๒๖

เด็กหญิงพิชญาภา อโนทัย
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๒๗

เด็กชายพิทวัส สวัสดี
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๒๘
เด็กหญิงพิมพกานต์ พัวพวง

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ผกา ดวงประทีปเรือง
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๓๐
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ

์

วิรัชภานนท์
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๓๑

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อำนุ
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๓๒

เด็กหญิงพิริสา เจียมเจริญ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๓๓

เด็กหญิงภคพร ไกรวิลาศ
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๓๔

เด็กหญิงภควรรณ เดชอิม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๓๕

เด็กชายภคิน เถือนเครือวัลย์

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๓๖

เด็กหญิงภรดา กันชู
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๓๗

เด็กหญิงภัทรนันท์ รักแจ้ง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๓๘

เด็กชายภัทรพล สารสิงห์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๓๙

เด็กหญิงภัสพร ขัดนาค
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๐๔๐
เด็กชายภาคิน อชิรประภัทร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๔๑

เด็กชายภาณุพงศ์ บุญแก้ว
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๔๒

เด็กชายภานุวิชญ์ หุ่นจันทน
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๔๓

เด็กหญิงภาวิณี งามบุญฤทธิ

์

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๔๔

เด็กชายภาว์วิษน์ แดงนำคู้
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๔๕

เด็กชายภิตินันท์ โฉมแดง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๔๖

เด็กหญิงภุมรินทร์ รอดเทศ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๔๗

เด็กหญิงภูชิดา ทาพา
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๔๘

เด็กชายภูตะวัน ทองมา
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๔๙

เด็กชายภูธน อะทะไชย
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๕๐
เด็กชายภูษิต กิวงพรม

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๕๑

เด็กชายภูสิทธ์ สุดหอม
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๕๒

เด็กชายมงคล กลัดแก้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๕๓

เด็กหญิงมนัสพร เกตุพุด
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๕๔

เด็กชายมลฑา โตแปน
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๕๕

เด็กหญิงมลฤดี
ประสาทเขตกรณ์

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๕๖

เด็กชายยศกร หมอนทอง
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๕๗

เด็กหญิงรชาดา อินพรม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๕๘

เด็กชายรณชัย สุขเกษม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๕๙

เด็กชายรพีภัทร์ เจริญผล
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๖๐
เด็กหญิงรังสิมา เชยเดช

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๖๑

เด็กชายรัชชานนท์ ไชยเอม
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๖๒

เด็กหญิงรัชณีวรรณ สิงห์คง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๖๓

เด็กหญิงรุ่งระวี เสือเดช
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๖๔

เด็กหญิงลลิตา ศรีตองอ่อน
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๖๕

เด็กหญิงลลิตา เขียวขำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๖๖

เด็กหญิงวญาดา แย้มขยาย

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๖๗

เด็กหญิงวนัชพร คงสวัสดิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๖๘

เด็กหญิงวรนุช แสงทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๖๙

เด็กหญิงวรพิชชา เทศสมบูรณ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๗๐
เด็กหญิงวรรณิดา ศาลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๗๑

เด็กชายวรวิทย์ ปทมคัมภ์
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๗๒

เด็กชายวรวุฒิ ตะนะดี
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๗๓

เด็กหญิงวรัทยา พวงทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๗๔

เด็กชายวรากร ใจคุ้ม
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๐๗๕

เด็กชายวรายุส แสงสว่าง
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๗๖

เด็กหญิงวันฟาใหม่ ปญญาสินทวี
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๗๗

เด็กหญิงวิภาดา แก้วมณี
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๗๘

เด็กหญิงวิภาวดี อารีรักษ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๗๙

เด็กชายวิรุฬห์ งามภักดิ

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๘๐
เด็กชายวิศรุต ดีอินทร์

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๘๑

เด็กหญิงวีรยา คำศรี
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๘๒

เด็กชายวีรศักดิ

์

โตสำลี
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๘๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ ฉิมมา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๘๔

เด็กหญิงศกลวรรณ เห็มทอง
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๘๕

เด็กชายศยามนตร์
เจษฎาภรณ์พิพัฒน์ ๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๘๖

เด็กหญิงศศิกานต์ ศรีกะแจะ
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๘๗

เด็กหญิงศศิธร หงษ์ทองคำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๘๘

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ปนม่วง
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๘๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ สุขเกษม
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๙๐
เด็กชายศุภกร จวบสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๙๑

เด็กชายศุภกฤต แย้มดี
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๙๒

เด็กชายศุภณัฐ คำสุวรรณ
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๙๓

เด็กชายศุภมิตร นาวุฒิ
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๙๔

เด็กหญิงศุภรัตน์ บัวคำ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๙๕

เด็กหญิงศุภรัตน์ ฟกรักษา
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๙๖

เด็กหญิงศุภิสรา บำรุงดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๙๗

เด็กชายศูภณัฐ อ่อนแตง
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๙๘

เด็กหญิงสลิลทิพย์ ขาวทุ่ง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๐๙๙

เด็กชายสหรัฐ อดิศักดิวัฒนา

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๐๐
เด็กชายสิทธิกร สุขคล้า

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๐๑

เด็กชายสิทธิพงศ์ วงค์ปญญา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๐๒

เด็กชายสิปปกร ขำเฟอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๐๓

เด็กชายสิรภพ กิตติวรการชัย
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๐๔

เด็กชายสิรวิชญ์ พยอมหอม
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๐๕

เด็กหญิงสิรามล มาแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๐๖

เด็กหญิงสิริยากร ปฐมรพีพงศ์
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๐๗

เด็กชายสิริวัฒน์ ชำนาญช่าง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๐๘

เด็กชายสุทธิชัย ศรีเมือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๐๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ บุญสวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๑๑๐

เด็กหญิงสุทธิวรรณ เสนาขันธ์
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๑๑

เด็กหญิงสุธินันท์ คุณากร
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๑๒

เด็กหญิงสุพิชฌา แพนคร
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๑๓

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ พันธวัตร
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๑๔

เด็กชายสุริยา สุขม่วง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๑๕

เด็กชายสุวิจักขณ์ สุวิทยาภรณ์
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๑๖

เด็กหญิงอชิรญา เหลืองหิรัญภูษิต
๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๑๗

เด็กหญิงอนุตตรีย์ ถินพฤกษา

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๑๘

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เจริญพร
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๑๙

เด็กหญิงอัจฉราพร คำแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๒๐

เด็กหญิงอัญมณี วิไลวิทย์
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๒๑

เด็กชายอัศม์เดช คดเจริญ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๒๒

เด็กชายอัศวิน ศรีพรม
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๒๓

เด็กชายอิสร ยาสมุด
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๒๔

เด็กชายเจษฎากร นิลสริ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๒๕

เด็กชายเฉลิมฤทธิ

์

บุษยาวัฒนสูตร
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๒๖

เด็กหญิงเบญญาภา พุ่มเกตุ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๒๗

เด็กชายเลิศลักษณ์ ยิมมา

้

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๒๘

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ระฆัง
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๒๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ นาคพริก

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๓๐

เด็กชายเอกฉัตร วิเชียรเครือ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๓๑

เด็กชายเอือการย์

้

จุ้ยขุนทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๓๒
เด็กหญิงแพรวนพัฒน์

เฉลิมทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๓๓

เด็กชายโอฬาร อรรถเมธี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๓๔

เด็กหญิงไอรดา คำสวรรค์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๕๙/๑๑๓๕

เด็กหญิงชนัญู กุลเกลียง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๓๖

เด็กหญิงนันทพร ดิษฐะ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๓๗

เด็กหญิงวรรณภา ดอนไพรบุตร
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๓๘

เด็กหญิงสิริกัญญา สังข์ทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๓๙

เด็กหญิงอทิตา สุขขวัญ
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๔๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีหาวัตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๔๑

เด็กชายธนกร ดอนจิวไพร

๋

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๔๒

เด็กชายสุภณัฒน์ กองสุข
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๔๓

เด็กชายณรัฐพล ขุนโต
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๔๔

เด็กชายนภัทร พินธุรักษ์
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๓ / ๒๐๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๑๔๕

เด็กชายรณฤทธิ

์

แซ่หว้า
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๔๖

เด็กหญิงกุสุมา สาริการินทร์

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๔๗

เด็กหญิงชลธิชา พหลยุทธ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๔๘

เด็กหญิงณัชนันท์ อิมทับ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๔๙

เด็กหญิงณัฐชา แตงหมี
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๕๐

เด็กหญิงทิพยญาดา แซ่บุ้น
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๕๑

เด็กชายธวัชชัย กลินหอม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๕๒

เด็กชายนันฑวุฒิ สวนสนิท
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๕๓

เด็กหญิงระพีพรรณ วิรัชวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๕๔

เด็กหญิงวาสนา วงษ์โสภา
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๕๕

เด็กหญิงศิริรัตน์ โฉมแดง
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๕๖

เด็กหญิงศุภัทษร จีนหลี
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๕๗

เด็กชายสิทธิชัย สุขขวัญ
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๕๘

เด็กหญิงหัทยา คำนวน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๕๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ศิริคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๖๐

เด็กชายจิระศักดิ

์

เอียมพูล

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๖๑

เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

ศรีพระจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๖๒

เด็กชายพูลทรัพย์ มะโนปน
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๖๓

เด็กชายวิทวัส อยู่ยัง
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๖๔

เด็กชายวีรพงศ์ กองโกย
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๖๕

เด็กชายสาวิทย์ มณีรัตน์
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๖๖

เด็กหญิงสุพัตรา ยิมละมัย

้

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๖๗

เด็กชายอัครพงษ์ พูลชู
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๖๘

เด็กชายไกรวิชญ์ สิงห์โต
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๖๙

นางสาวช่อรัก เพ็งสวัสดิ

์

๐๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๗๐

นายประสิทธิ

์

แซ่ซ่ง
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๗๑

นายอิศรา พิมผาสุข
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๕๙/๑๑๗๒

เด็กหญิงกิตติยาพร ยาทองไชย
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๕๙/๑๑๗๓

เด็กชายก้องภพ กัณทสังข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๕๙/๑๑๗๔

เด็กหญิงชนม์นิภา เหมเชือ

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๕๙/๑๑๗๕

เด็กหญิงนิภัทร นามจันอัด
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๕๙/๑๑๗๖

เด็กชายพลภัทร ยิมยวน

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๕๙/๑๑๗๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ แก้วฮี

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๕๙/๑๑๗๘

เด็กชายอนุรักษ์ ขวัญเนตร

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๕๙/๑๑๗๙

เด็กชายอัษฎาวุธ เนียมหอม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๑๘๐

นางชลภัทร นามจันอัด
๒๕/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๕๙/๑๑๘๑

เด็กชายจักรพล จันทร์เกิด
๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๘๒

เด็กหญิงจันทร์จิรา สกุณาธรรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงจิรภัทร์ เขียวขุนศรี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๘๔

เด็กชายณัชพล มีแสง
๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๘๕

เด็กชายณัฐกรณ์ ตรงต่อกิจ
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๘๖

เด็กหญิงณัฐธิดา เผือกพ่วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๘๗

เด็กชายณัฐพล ม้วนพรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงถิรดา สาสอน
๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๘๙

เด็กชายธนาธิป สิงห์โต
๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงธัญวรรณ เทือกมัน

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๙๑

เด็กชายธีรวัฒน์ นาคสวน
๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๙๒

เด็กชายนิธิพัฒน์ สุขเกษม
๒๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๙๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ คดคง
๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายมงคล คดคง
๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงศิริวิมล มีมัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงสุกัญญา เสมพูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงสุภัทรสินี สุขเกษม
๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงหทัยภัทร จันสน
๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงอานันธิยา คำกอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงวิชุดา ทองอินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๒๐๑

เด็กหญิงนริศรา สุขเกษม
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๒๐๒

เด็กชายคมสันต์ อยู่ผ่อง
๑๐/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จุ้ยแหวว
๑๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๒๐๔

เด็กชายณัฐพล คล้ายทับทิม
๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายธวัชชัย เปยมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๒๐๖

นางสาวศรสวรรค์ พานซ้าย
๑๙/๐๓/๒๕๓๓ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายธีรโชติ เขียวมี
๒๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๐๘

เด็กหญิงวรดี ช้างแก้ว
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๐๙

เด็กหญิงศิลารี เหล็กกลิน

่

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๑๐

เด็กหญิงสุเมธินี ซ้อนสมบัติ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๑๑

เด็กหญิงอัจฉรา นาคนิล
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๑๒

เด็กชายทิพกฤต นาคประสม
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงธนพร เหล็กสัก
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายธนาทิพย์ ฉวีจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๕ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๒๑๕

เด็กหญิงธิติสุดา มันคง

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๑๖

เด็กชายวรพล แซ่จู

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๑๗

เด็กหญิงวิมลรัตน์ ไชยมนต์

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงสุภาพรรณ ศรีสังข์
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงอธิชา คุดสังวาลย์
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำดำ วัดนำคำ  

พล ๓๔๕๙/๑๒๒๐

เด็กหญิงกัญญภัส ต๊ะทองดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๒๑

เด็กหญิงณัชชา ดวงพรม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๒๒

เด็กชายณัฐพล สายเพ็ชร
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงณธิดา เณรพิทักษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายธีรภัทร เดชอิม

่

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงปนัดดา เย็นทรวง
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงพุทธรักษา สายทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๒๗

เด็กหญิงวรรณิสา นุตรแก
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงวิธาวดี ปูเงิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๒๙

เด็กชายวีระวัฒน์ งามขำ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายวีรโชติ โอดจิต
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงอารยา เขียวมี
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๓๒

เด็กหญิงเมตตา โพธินวม

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๓๓
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ พรมวิชัย

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๓๔

เด็กชายชัยณรงค์ น้อยชาวนา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๓๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

พึงกริม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงณัฐณิชา ยศภูมิมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายไพรวัลย์ แช่มช้อย
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๓๘

เด็กชายไตรภพ ต้นคำนา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๕๙/๑๒๓๙

เด็กชายธนากร มันบัว

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงนิตยา คงปราบ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงปุณณิศา บุญเกิด
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงสุนิตา อำแก้ว
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๔๓

เด็กหญิงณิชากร หอมสะอาด
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๔๔

เด็กชายศรัญู แพงประเสริฐ
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๔๕

เด็กชายสุทน เขียวมัน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๔๖

เด็กชายอภิรักษ์ ปกัมพล
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๔๗

เด็กหญิงเบญญาภา สุขขวัญ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๔๘

นางสาวมาลี หมืนณรงค์

่

๑๒/๐๕/๒๕๐๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดพลายชุมพล  

พล ๓๔๕๙/๑๒๔๙

เด็กหญิงกชกร เดชขจร

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๒๕๐

เด็กหญิงกวิตา นวนจีน
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๕๑

เด็กชายจีระโชติ ศรีภูธร

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ไร่วิบูลย์
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๕๓
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา อ่อนน้อม

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๕๔

เด็กหญิงทิพวรรณ บุตรนายซัน
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายนพณัฐ รัศมี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๕๖

เด็กชายนันทกร น้อยหัวหาด
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๕๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ คำดี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๕๘

เด็กหญิงพลอยชมพู ก้อนจันทร์
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๕๙

เด็กชายรัตนพล แพนคร
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๖๐

เด็กหญิงรุ่งฟา ขอบเงิน
๓๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงศุภนุช อุ่นอยู่
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายหรรษา มูระวงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๖๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย เหลืองอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายชนะศึก แสงนาค
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๖๕
เด็กชายชนะไพรินทร์ จันทวงศ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๖๖

เด็กชายณัชพล สนศิริ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูเทียง

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๖๘

เด็กชายทนากร ชวนชม
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงธมลวรรณ ม่วงเย็น
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงพัชราพร บัวผัน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๗๑

เด็กชายชนิสร ชืนบุญเชิด

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายปยพงษ์ อุ่นอยู่
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๗๓

เด็กชายพสิษฐ์ ฤกษนันท์
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๗๔

เด็กชายสรวิศ น้อยหัวหาด
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๗๕

เด็กชายสิทธิพล อินทร์ชม
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๗๖

เด็กหญิงเจนจิรา สาธร
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงชไมภรณ์ เมืองมล
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๗๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ วงษ์เวทย์
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายมนต์ชัย คล้ายทับทิม
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๘๐

เด็กชายสหรัฐ เอียมกระซ้อน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๕๙/๑๒๘๑

เด็กชายกิตติภูมิ ยืนยาว
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายจตุรชัย ขำพวง
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๘๓

เด็กหญิงฐานิกา เสือมัน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายธีรพงษ์ บุญด้วง
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงบุญเชือ

้

บุญน้อม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๘๖

เด็กหญิงพรนัชชา กระกุลดา
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๘๗

เด็กหญิงยุพา แซ่ตัง

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงรัชดาพร โพธิศรี

์

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายวิณวัตน์ แปนบูชา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงสิตานัน อรัญมาลา
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๙๑

เด็กหญิงสุกัญญา จาดศรี
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงแผน
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงปยมาศ แจ่มดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายศราวุฒิ สังเทศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๙๕

เด็กชายสนธยา สุขฉิม
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ยิมมาก

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อยู่ทรัพย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงจารุวรรณ กันวงค์

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๒๙๙

เด็กชายณัฐภัทร บุญเปยม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๐๐
เด็กชายนที สุขศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงนันทิชา ไชยสุระ
๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงปทมพร แสงเงิน
๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงปญดา แย้มมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายพรศักดิ

์

บุญด้วง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๐๕

เด็กชายภาณุพงศ์ จันทร์พิรุณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงมีนา หุ่นทอง
๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ขุนวิเชียร
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงลลิตา ทองคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๐๙

เด็กหญิงวิชญาพร คงวิลาด
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงอัครมณี เขียวมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๑๑

เด็กชายอิทธิพล พรมมืด
๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๑๒

เด็กหญิงเกวลิน ฤกษ์งาม
๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายเสกสรรค์ จันทร์พุฒ
๒๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงภิญญดา พรมแดน
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงอรจิรา ขำทับ
๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงปทิตตา จันทพันธ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายพรลภัส บำรุงดี
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ปญญาอุด
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ เกตุแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๓๒๐

เด็กชายกฤตเมธ กลินฟุง

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๒๑
เด็กชายกฤษฎิชพงศ์

์

ฤกษ์ไพบูลย์
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๒๒

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ภู่ฤทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภู่ฤทธิ

์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๒๔

เด็กหญิงกัลยา สร้อยข่าย
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๒๕

เด็กหญิงจริยาภรณ์ นิมนงค์

่

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๒๖

เด็กหญิงชญานันท์ บุญสืบ
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๒๗

เด็กหญิงชญานิศฐ์ สาดอำ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๒๘

เด็กหญิงญาณิศา ยอดเพชร
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๒๙

เด็กหญิงฐิติชญา แสงอรุณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๓๐

เด็กหญิงฑิฆัมพร มิงชืน

่ ่

๓๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๓๑

เด็กหญิงณัฐพร วิทยาศิริพงษ์
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายณัฐภัทร พุ่มพวง
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๓๓

เด็กหญิงทักษพร แสนรอด
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๓๔

เด็กหญิงทิพย์นารี นาคมี
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๓๕

เด็กชายธนพัฒน์ คงคอน
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๓๖

เด็กชายธนพัฒน์ ต่ายทอง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๓๗

เด็กชายธวัชชัย แสงแผน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๓๘

เด็กชายธีรภัทร พากเพียร
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายนนทกร แสงคล้า
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๔๐

เด็กชายนิรุต นามไพร

๑๘/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๔๑

เด็กหญิงปนัดดา ตราโช
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๔๒
เด็กหญิงปราณปรียา บุญฮวบ

๒๖/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๔๓

เด็กหญิงปาจรีย์ เกตุศรี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายปุรเชษฐ์ ยิมใย

้

๑๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงพรนภัส โมรา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงพิมพ์วิไล แก้วหนู
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๔๗

เด็กหญิงพิยดา กุดเส็ง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงมธุรดา โตหุ่น
๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงยศนันท์ แดงกันหา
๑๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๕๐

เด็กชายรัฐภูมิ แพรกวารี
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงรุจิรา หมีนิม

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา แสงทับทิม
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๕๓

เด็กหญิงวรกาณต์ เขียวขุนศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงวริศรา พุทธิเลิศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายวัชชานนท์ ขำบุญ
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงวาสนา อินคต
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๕๗

เด็กชายศุภกร ไพรชิต
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๕๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ คงสน
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงสุรัสวดี ทักท้วง
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงหทัยชนก ยิมมา

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๖๑

เด็กชายอชิรวิทย์ จันทร์พุฒ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๖๒

เด็กหญิงอธิชา ทองทับ
๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายอนุชิต แจ่มอึง

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายอนุวัฒน์ สำลีดี
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ เซียวทรงสุข
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายอภิสิทธิ

์

กลินแจ่ม

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๖๗

เด็กหญิงอัญญาเรศ ก้องสูงเนิน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงอาณัญชา นิมนงค์

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๖๙

เด็กหญิงเบญญาภา น้อยโฉม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๗๐
เด็กชายเพชรนำมนต์ อยู่ตาล

๓๐/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๗๑

เด็กชายไตรรัตน์ รักวุ่น
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๗๒

เด็กชายกณวรรธน์ สมบูรณ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๗๓

เด็กชายกฤษฎา ตุ่นปา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อินสอน
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงชนม์ชนก ฝายราษฎร์
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๗๖

เด็กหญิงชรินรัตน์ จีนด้วง
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๗๗

เด็กชายชลิต อาชานัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงชุติภา จีนด้วง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๗๙

เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ด้วงรอด
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงฐิตินันท์ น่วมมี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๘๑

เด็กชายธันวา มาประดิษฐ์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๘๒

เด็กหญิงนันท์นภัส ทักท้วง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๘๓

เด็กหญิงสุชาดา โนมนัส
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๘๔

เด็กหญิงสุภาภรณ์ สิงห์โต
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๘๕

เด็กหญิงเกวลิน เถาว์ชู
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๘๖

เด็กชายเจษฎา สิทธิกมลรัตน์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๘๗

เด็กหญิงแพรวรุ่ง ทูลฉลอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ)

์

วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๘๘

เด็กหญิงกฤติยา ศรีบุญมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๘๙

เด็กชายกฤษฎา เนืองกลิม

่ ่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๓๙๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสงคราม
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๙๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิศรี

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๙๒

เด็กหญิงกันฐิมา โปลี
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๙๓

เด็กหญิงชลธิชา ปนทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๙๔

เด็กหญิงฐิดารัตน์ สุพร

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๙๕

เด็กชายณัฐพล แสงแผน
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๙๖

เด็กชายธีรนัย นัยรัศมี
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๙๗

เด็กชายปานศักดิ

์

สิงห์พันธุ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๙๘

เด็กชายพุฒิพงษ์ เอกจิตร
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๓๙๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ขำน้อย
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๐๐
เด็กหญิงรัตนา เพ็งแช่ม

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๐๑

เด็กชายวิญู แต้มทอง
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๐๒

เด็กชายวีรวัฒน์ จันเหลือง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๐๓

เด็กชายสุขสันต์ อุทธาเครือ
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๐๔

เด็กชายไกรสร สมมงคล
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๐๕

เด็กชายธนดา สุขเกษม
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๐๖

เด็กหญิงนงลักษณ์ เอมพิณ
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๐๗

เด็กหญิงนาตาชา ผุดผ่อง
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๐๘

เด็กหญิงปริศนา ขัติสะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๐๙

เด็กหญิงรัตนากร เฉยสอน
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๑๐

เด็กชายสุรยุทธ ภู่พรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๑๑

เด็กหญิงอนุสรา ยวนเขียว
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๑๔๑๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ สิงห์รอ
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๑๓

เด็กชายธนบูรณ์ ทรัพย์ส่ง
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๑๔

เด็กชายธนวัตน์ มากมงคล
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๑๕

เด็กชายธนวันต์ ภู่แก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๑๖

เด็กชายนันทวุฒิ เกตุแพร
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๑๗

เด็กชายนิธิวัฒน์ โพธิดง

์

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๑๘
เด็กหญิงบุญญารัตน์ บัวโต

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๑๙

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เปรมวัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๒๐

เด็กชายพรชัย ก้อนมี
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๒๑

เด็กหญิงมินตรา แพงเรือน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๒๒

เด็กหญิงลลนา บุญด้วง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๒๓

เด็กหญิงวนิดา สานุ่ม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๒๔

เด็กชายวันชัย นาถึง
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๔๒๕

เด็กหญิงสุดาพร เวียงยิง

่

๑๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๒๖

เด็กชายอภิลักษ์ อ่อนศรี
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๒๗

เด็กหญิงพัชริดา หลิมเทียนรี

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๒๘

เด็กชายวันชัย คุ้มญาติ
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๒๙

เด็กชายสิริศักดิ

์

นิมนวล

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๓๐

เด็กหญิงสุวัชจรีย์ สิงหบุตร
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๓๑

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ช่อพะยอม
๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๓๒

เด็กชายอติรุจ สายหยุด
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๓๓

เด็กหญิงอุไรวรรณ เจริญชาติ
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๓๔

เด็กหญิงโสสุดา พันธ์ศรี
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๓๕

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พรพินิจนันท์
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๓๖

เด็กชายธนวัฒน์ อินเหมือน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๓๗

เด็กหญิงนัฐฌา อ่อนปอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๓๘

เด็กชายสัตตยา บุญด้วง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๓๙

เด็กหญิงสโรชิน คานกลาง

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) วัดคุ้งวารี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๔๐

เด็กชายณัฐิวุฒิ ใยเทศ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๔๑

เด็กชายธีรชัย สร้อยทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๔๒

เด็กหญิงนันทิชา คำเจริญ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๔๓

เด็กชายวรชัย อุดมบัว
๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๔๔

นายศักดิธัช ฟกชู
๒๕/๐๖/๒๕๔๑ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๔๕

เด็กชายศุภชัย วิจิตรปญญา
๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๔๖

เด็กชายศุภดิตถ์ เฟองปรางค์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายสมพงษ์ คมคง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองเงิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงเปรมฤดี กองแสนแก้ว
๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๕๐

เด็กชายโสภณวิชญ์ อินทร์บัว
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๕๑

เด็กชายโสภณวิทย์ อยู่คง
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงจุฑามาศ เฟองปรางค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๕๓

เด็กชายณัชพล ทรัพย์สิน
๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๕๔

เด็กชายณัฐพงศ์ ภุมรินทร์
๒๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๕๕

เด็กชายธิเบด เชิญรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๕๖

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

เอียมอุไร

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๕๗

เด็กชายพีรภัทร อำพรม
๒๐/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๕๘

เด็กชายฟาอิซคาน น้อยวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงภัทรธิดา แซ่อึง

้

๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายยุทธชัย นุชเปรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๖๑

เด็กชายอภิชาติ พรมทะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๖๒

เด็กชายแสงทวี ยิงรัตน์

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๖๓

เด็กหญิงนาตา ชำนาญยา
๒๘/๐๕/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายปฏิภาณ สีขุลี
๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงยุพิน จันสน
๒๗/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๖๖

เด็กชายศรพิศิษฎ์ จันทร์ประภาส
๒๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๖๗

เด็กชายวรพล บุญผสม
๒๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๖๘

เด็กชายชยภัทร เฑียรทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๖๙

นายอรุณธงชัย เถือนวงษ์

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๔๗๐

เด็กหญิงกนกพร โตมี
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๗๑

เด็กหญิงชนาภัทร ธนันชัย
๐๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายฐิติกร ฉะเกตุ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๗๓

เด็กหญิงณัฐชยา กล้าหาญศึก
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๗๔

เด็กหญิงธนัชชา สิงห์แก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายปฏิภาณ อยู่ดี
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๗๖

เด็กชายปฏิวัต หมีนาค
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๗๗

เด็กชายปยพงษ์ สังกัดทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๗๘

เด็กหญิงปยะพร อุ่นพงษ์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงวิลาศิณี บุญพันธ์
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๘๐

เด็กหญิงสุชาดา อยู่ดี

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๘๑

เด็กชายกันตพงศ์ มาทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๘๒

เด็กชายธนภัทร สนนิม

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงธีราภรณ์ ปลังกลาง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๘๔
เด็กหญิงนันทกาญจน์

ขุนโต
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๘๕

เด็กหญิงปวีณา หงษ์ทอง
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๘๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผิวจันทร์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๘๗

เด็กหญิงวรางคณา แซ่ลิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา ก้อนคง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงสุรัชฎา เมฆอินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงไอรดา อยู่มณเทียร
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๙๑

เด็กชายฐิติวิวัฒน์ แซ่ลิม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๙๒

เด็กหญิงพัฒนวดี บำรุงดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงภัคจิรา โพธิสำโรง

์

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายภานุพงศ์ วัฒนศิริกุล
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๔๙๕

เด็กหญิงศุชาดา อยู่มณเทียร
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๙๖

เด็กชายอภิชาติ มีมาก
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๙๗

เด็กชายเกรียงไกร พรมนัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๔๕๙/๑๔๙๘

เด็กหญิงกนกพร กรึมสูงเนิน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๔๙๙

เด็กชายกิตติภพ กิงแช่ม

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๐๐
เด็กหญิงจอมขวัญ ฤทธิมัน

์ ่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงจันทร์นภา การกระสัง
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๐๒

เด็กหญิงจิญานี จำปาเทศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงชญานิศ เม่นเกิด
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงชนิดา มาทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๐๕

เด็กชายชินทัศน์ คำแสลม
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงญาณิศา เอียมอุบล

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงฐิติวรรณ จันทร์โสม
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงณิชาภัทร บัวเผือน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๐๙

เด็กชายธงชัย มาลัยทอง
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๑๐

เด็กหญิงนพณัฐ สุวรรณศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายปวรุตม์ อรัญมาลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายพรหมสิทธิ

์

พิกุลทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๑๓

เด็กชายพัชรพล คำแก้ว

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๑๔

เด็กหญิงพิไลวรรณ จูนชัย
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๑๕

เด็กหญิงภัทรวดี ม่วงเอียม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๑๖

เด็กหญิงรุธิรา สุนทรรัตน์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๑๗

เด็กหญิงวาสนา บุญทา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๑๘

เด็กหญิงศศิประภา พันโนฤทธิ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๑๙
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ กองช้าง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงอภัสนันท์ วิไชย
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงอรณิชา จวนแจ้ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๒๒

เด็กชายออมสิน ลัยนันทน์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงเสาวนีย์ พิมวงษ์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๒๔

เด็กชายกิตติพล แก้วมี
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๒๕

เด็กชายทรงกรต กลินหอม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงนำฝน ผลสันต์
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงศศิกาญจน์ เจริญชาติ
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๒๘

เด็กหญิงอภันตรี เมฆี
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๒๙

เด็กหญิงอภิชญา สกุลอ๊อต
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๕๓๐

เด็กหญิงอมรรัตน์ คณะแพง
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๓๑

นายจักรกฤษ ศรีคล้าย
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ เขียวขำ
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๓๓

เด็กชายจีรวัฒน์ จันทร์สว่าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๓๔

เด็กหญิงธัญชนก แก้วพูลสุข
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๓๕

นางสาวปยะดา เจริญสุข
๒๓/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๓๖

เด็กชายพงศกร เพ็งสลุด
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๓๗

เด็กชายพิสิษฐ์ แซ่เลียม

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายพุฒิพงศ์ สร้อยทอง
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงภัทรภร มาลัย
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๔๐

เด็กหญิงวิมลสิริ นอบเผือก
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๔๑

นางสาวสุชาวลี งามสุข
๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงสุริวิภา อยู่ชูฉาย
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๔๓

เด็กหญิงอนันตญา มีเย็น
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงมยุริญ ทิมเครือจีน
๓๐/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงสุวิมล แก้วเจริญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงอรัญญา มังเงิน

่

๒๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๔๗

นางสาวเอือมพร

้

วิไชย
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายธีรพงษ์ คำรินทร์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงพิราภรณ์ ไตรธรรม
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๕๐

เด็กชายพีรทัต พงษ์มา
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงวรัญญา จันบัว
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงปรีชาภรณ์ พัสกุล
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๕๓

เด็กหญิงจิรัชยา แหยมมัน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ชูธรรมขันต์
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๕๕
เด็กหญิงปญญารัตน์ ดวงปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายพชร หลักเมือง
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงภัทรวดี หนูใจกล้า
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๕๘

เด็กหญิงอธิชา ธูปบูชา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๕๙

เด็กชายกิตจิวัฒน์ คล้ายทรัพย์
๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๖๐

เด็กชายจุลพัชร ทาขาว
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายธนาวุฒิ มีทอง
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายนันทวัฒน์ ชูธรรมขันต์
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุญสีโห้
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๖๔

เด็กชายภาณุพงศ์ พุมเรศ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๕๖๕

เด็กชายจักรพันธุ์ ประชุมพร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๖๖

เด็กชายณัฐพล เมฆสุวรรณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๖๗

เด็กหญิงธนพร สังเคน
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ เขียวเพียร
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๖๙

เด็กหญิงรัตนากร นัดประสพ
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๗๐

เด็กชายเจษฎา สวัสดิมิง

์ ่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๗๑
เด็กชายโชคประสิทธิ

์

ปานสุด
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายกัมพล แก้วส่องศึก
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๗๓

เด็กหญิงคัทลียา ดวงตัน
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายชินวัตร รักแจ้ง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๗๕

เด็กชายธนกร ขำแจ่ม
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายนพกรณ์ เพชรภู่
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายนวพล นาคธรรมชาติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายรังสิมันตุ์ คำแก้ว
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๗๙

เด็กชายวีรพล เผือกอ่อน
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายศุภพล บดินทร์ยศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายเฉลิมฤทธิ

์

ปานสว่าง
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายเศรษฐสรร นัดประสพ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๑๕๘๓

เด็กชายโชษณ นาราโชตจิรวัชร
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๘๔

เด็กชายสมรักษ์ เกิดทรัพย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๘๕

เด็กชายสิทธิเดช วันยา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๘๖
เด็กหญิงกฤตชญาพร ทัพผา

๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๘๗

เด็กชายจิรพันธุ์ ใจหนักแน่น
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายฐิภัฐ พยัฆคิน
๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๘๙

เด็กชายเอนกพงศ์ ฉำไกร
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๙๐

เด็กชายสุพัทธ์ ทาพา
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายอภิวุฒิ เพชรนิล
๑๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายธีระศักดิ

์

ผ่านภพ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

พล ๓๔๕๙/๑๕๙๓

เด็กหญิงวรรษมล อ๊อดเอก
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านไร่ วัดบ้านไร่  

พล ๓๔๕๙/๑๕๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ กิมเส็ง
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๙๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ เมืองชาวนา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๙๖

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ดาบกลาง
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๙๗

เด็กหญิงปราริชาติ เตียนกลิน

้ ่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๙๘

เด็กชายพชร ใบรักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายศิรัสพล ขุนโต

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงศิริกัญญา ศิลา

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๖๐๑

เด็กหญิงสิริฉัตร เก่าบ้านใหม่
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายสุทิวัส สุขคง
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี แปดี
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๖๐๔

เด็กชายอนุรักษ์ เสือชาวนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงอมลวรรณ อุไรสาย
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๖๐๖

เด็กชายอัษฎา ประชาคอง
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงไพริน ชูสิงห์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๕๙/๑๖๐๘

เด็กชายกรกฤษ แช่มช้อย
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงกัลย์สุดา แก้วเอก
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๑๐

เด็กชายกิตติศักดิ

์

วนิชพงษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายกุลพัตร์ รอดเครือทอง
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงจันจิรา เนียมศิริ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงจันทมณี ชูทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๑๔

เด็กชายชัยยุทธ เทพอุทัย
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงชุติกาญจณ์ ปานสุริยะ
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงณริชา ขุนโต
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

เจาเฮง
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงณัฐวดี พิพัฒน์พงศธร
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๑๙

เด็กชายธนวรรษ พอน้อย
๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๒๐

เด็กชายธีรวัต แสวงหา
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๒๑

เด็กชายนวรินทร์ มันทับ

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๒๒

เด็กหญิงบุรัสกร อินทร์อักษร
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๒๓

เด็กหญิงปญญาพร สุทธมนัสวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๒๔

เด็กชายพฤทธิ

์

กันฟก
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๒๕
เด็กหญิงพลอยวรินทร์

แดงรัศมี
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๒๖

เด็กหญิงพิชชาภา แซ่เลา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สิงหฤทธิ

์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงภรณ์ทิพย์ ยะปะเต
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงภัสพร เดชอิม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงมนต์นภา จันทร์สว่าง
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๓๑

เด็กชายรัฐพล คันทะสอน
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายวีรภาพ ชัยกูล
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๓๓

เด็กชายศราวุฒิ บุญยิม

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงศรุตา แปนจันทร์
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงสรวรรณ พรประชาคมกุล
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงอรอนงค์ สุขอิม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๓๗

เด็กชายอลงกรณ์ ปอมทอง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงอังควิภา ประชุมชิด
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๓๙

เด็กหญิงเปรมฤดี กองกาล
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายโสภณกร โพธิจันทร์

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๔๑

เด็กชายจิรพงษ์ แตงสมบูรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๔๒

เด็กชายจิรายุ แตงสมบูรณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ สัมพัดทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๔๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

เกิดเปยม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายณรงค์เดช คัดชานันท์
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๔๖

เด็กชายณัฐธชัย รอดเครือทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายถมทอง ทองอิน
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายทักษิณา เทียนแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายทิเบต อยู่เย็น
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๕๐

เด็กชายธนพัฒน์ แท้ไทยสงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๕๑

เด็กชายนนทนัน ฤทธิมัน

์ ่

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๕๒

เด็กหญิงนัฐพร แก้วเต๋จ๊ะ
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๕๓

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

วิลัยเลิศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายพงษ์ศิริ บุญประจง
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๕๕

เด็กหญิงพรนัชชา สมอหอม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๕๖

เด็กชายพัชรพล พุฒิชาวนา
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๕๗

เด็กชายศวีระ ใจปง
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๕๘

เด็กหญิงอริศรา ขวัญเงิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๕๙

เด็กชายธนภัทร หนูสงค์
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๖๐

เด็กชายปราการ กลินหอม

่

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๖๑

เด็กหญิงพิมพ์มาดา โคกสูงเนิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๖๒

เด็กหญิงวรรษมน เสมอใจ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายศุภกร ไรยวงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๖๔

เด็กชายศุภชัย ไรยวงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๖๕

เด็กชายธีรวัฒน์ อินทร์ตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายวีรชัย ชัยกูล
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงสุนิสา สินพรหมราช
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๖๘
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ณ นคร

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๕๙/๑๖๖๙

เด็กหญิงจุฑารัตน์
เจริญพงศ์ไพศาล

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดอินทรีย์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๖๗๐ เด็กหญิงพิมพ์ศิตาภักตร์

เพ็งเนียม
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดอินทรีย์  

พล ๓๔๕๙/๑๖๗๑

เด็กชายภาณุพงศ์ อาฟด
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดอินทรีย์  

พล ๓๔๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงธัญญาพร มิงโสภา

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดอินทรีย์  

พล ๓๔๕๙/๑๖๗๓

เด็กชายพงศธร
เจริญพงศ์ไพศาล

๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดอินทรีย์  

พล ๓๔๕๙/๑๖๗๔

เด็กชายวุฒิชัย แย้มเดช
๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดอินทรีย์  

พล ๓๔๕๙/๑๖๗๕

เด็กชายอชิตะ เจียรพันธ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดอินทรีย์  

พล ๓๔๕๙/๑๖๗๖

เด็กหญิงสุภัสสรา แซ่ตัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดอินทรีย์  

พล ๓๔๕๙/๑๖๗๗

เด็กหญิงจิรประภา คงสร้อย

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๗๘

เด็กชายณัฐภูมิ มณีโชติ
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายปุณยพัฒน์ กันเกิด
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงอนันตญา สิทธิสำรวย
๐๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงอริสา เทียมเนียม
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงอริสา เรียนศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ แก้วยา
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๘๔

เด็กชายธนบดินทร์ กันจินะ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๘๕

เด็กชายพิทักขินัย กาวิชัย
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงวนาลี หลิมเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๘๗

เด็กชายสราวุฒิ ดีวังยาง
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๘๘

เด็กชายสิทธิโชค โภชโสภา
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงอมรรัตน์ เรียนศักดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงจันทกานต์ ยอดบุรี
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๙๑

เด็กหญิงชิโนรส ฟกแฟง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงณิชนันท์ ศิริภักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๙๓

เด็กหญิงธัญพิชชา เทียมเนียม
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๙๔

เด็กชายนรากรณ์ คงมัน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๙๕

เด็กชายโชคชัย คงอินทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงขวัญฤทัย เกตุแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๙๗

เด็กชายรัฐภูมิ นามโคตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงณัชนิกุล อัสภิ
๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๖๙๙

เด็กชายทวีสิน การสมเพียร
๒๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงนิภาธร มีญวน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๐๑

เด็กหญิงศุทรา สมุดใจ
๐๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๐๒

เด็กชายจิรวัฒน์ ธรรมดา
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๐๓

เด็กชายภูชิต สิงห์ศร
๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๐๔

เด็กหญิงกรรณิการ์ สีมาก
๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๙ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๗๐๕

นายฆฤณ สังขพันธุ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๓ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงจินดาหรา คงหุ่น
๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๐๗

เด็กชายณภัทร สุทธิโชติ
๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๐๘

เด็กชายณภูทัย ถ้วนถี

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๐๙

เด็กหญิงณัฐทยา สอนเม่น

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงทิพย์กมล โฉมแดง
๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๑๑

เด็กชายธนกฤต นาคอินทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๑๒

เด็กชายธนาวัลย์ แดงเรือง
๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๑๓

เด็กชายบุญยชา พงษ์วานิช
๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายปฏิภาณ พรมเทียน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๑๕

เด็กชายพรภิวรรตน์ อำดัด
๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงรุ่งนภา เข้งนุเคราะห์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงวริษฐา ขยันพูด
๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงสลิลยา ผาทอง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดบุรี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๒๐

เด็กหญิงสุภัสรา จงพ่วง
๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๒๑

เด็กหญิงสุภาวดี อำกอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงเมษา ดีชุ่ม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๒๓

เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณไตร
๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๒๔

เด็กชายณัฐพงษ ดับโศก
๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายณัฐภณ สีหไกรย์
๓๐/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๒๖

เด็กหญิงธนัชชา จันทวงษ์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายธราเทพ ปนม่วง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๒๘

เด็กหญิงธันยรัตน์ ชืนรอด

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงนงค์เยาว์ แซ่ห่าน
๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๓๐

เด็กชายประพันธ์ โชติรัตน์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายภูชนะ มาโห้
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๓๒

เด็กหญิงวริศรา ต่อยนึง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงวิภาวนี มะธิโตปะนำ
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๓๔

เด็กชายสุภัค กามขุนทด
๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายสุเมธ ฤทธิน่วม

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายเจษฎา วงค์ษา
๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายคณาสิน เนียมพันธ์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงณัฐธิดา นามนวด
๒๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงธนัชชา ฉิมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๐ / ๒๐๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายนพดล ดีชุ่ม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๔๑

เด็กชายนราวิชญ์ ฉิมเกตุ
๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายบรรทัด มันเจริญ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๔๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ แดงเรือง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงพัชราภา นาคอินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๔๕

เด็กชายภูวนัย จีนหลี
๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๔๖
เด็กหญิงวรรณกานต์ พวงทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๔๗

เด็กชายสิริวัฒน์ รุ่งแจ้ง
๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๔๘

เด็กหญิงสุชาดา กันเกิด
๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงสุพาพร ตุ้ยแคน
๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินภู่
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๕๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คงหุ่น

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๕๒

เด็กชายกิตติพงษ์ คุณทิพย์
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงจริญา เดือนขาว
๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๕๔

เด็กชายจิตตินัย คำสว่าง
๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๕๕

เด็กชายณัฐพล แตงหมี
๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แตงหมี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๕๗

เด็กหญิงธนพร สีทอง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๕๘

เด็กหญิงบุญยากร ปนม่วง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๕๙

เด็กชายปรเมศร์ โกช่วย
๒๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๖๐

เด็กชายปยะวุฒิ เกาะม่วงหมู่
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๖๑

เด็กชายพิษณุ ภิรมย์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๖๒

เด็กชายภาณุวัฒน์ แดงเรือง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๖๓

เด็กชายวีรวัฒน์ ฉิมเกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายสนธิ นาคอินทร์
๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๖๕

เด็กชายอานนท์ เทพพิทักษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายเดโชชัย เทียนงาม
๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๖๗

เด็กชายคมสันต์ เนียมพันธ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายจักรภัทร โพธิเกิด

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงจีรนันท์ กันเกิด
๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๗๐

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญมาก
๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๗๑

เด็กชายธนวัตน์ ทองสอาด
๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายภูธเนศ เมืองเกิด
๑๙/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๗๓

เด็กชายวิทวัส นิลดี
๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายเทพทัต ธงสี
๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงกชกร วิกุลชัยกิจ
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงกชพร บุญภิละ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงกชพร สันติวีระการ
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๗๘

เด็กชายกมล นพแสง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงกมลชนก นิรมล
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๘๐

เด็กหญิงกรกมล กันแตง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๘๑

เด็กชายกฤติน เสนะปทุมพันธ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงกฤติยา จุ้ยวงษ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงกฤษณา เลิกจิว

๋

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๘๔
เด็กหญิงกัญญากานต์ พ่วงกองนะกานต์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๘๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกตุนิล
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดฤทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๘๗

เด็กหญิงกัญฐมาศ แย้มพราย
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๘๘

นายกันตธีร์ ม่วงทอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายกันทรากร อินหอม
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงกานต์ธิดา สุดแสง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๙๑

เด็กชายกิตติพัฒน์ มูลศรี
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายก้องภพ หมอนอิง
๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายคเชนท์ เลิศนภา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๙๔

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ศรีสัจจา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๙๕

เด็กหญิงจันทรา เพ็ชรกระจ่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๙๖

เด็กหญิงจารุจิรัสย์ โยมะบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงจิดาภา สมะวรรธนะ
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๙๘

เด็กชายจินดาพัฒน์ เนียมหอม

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๗๙๙

เด็กหญิงจิรภิญญา จันทวรรณกูร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๐๐
เด็กหญิงจิรัชญา มะปะวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๐๑
เด็กหญิงฉัตรทิพปภา เทียมทัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๐๒

เด็กชายชญานนท์ เคนเหลือม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๐๓

เด็กหญิงชญานันท์ วงศ์จันทรมณี
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๐๔

เด็กหญิงชนัญชิดา เขียวขำ
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๐๕

เด็กชายชนัต เชียวชาญ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๐๖

เด็กหญิงชนิกานต์ ชัยกิจ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๐๗

เด็กหญิงชาลิสา บรรดาศักดิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๐๘

เด็กชายชินาธิป ขืมจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๐๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก่นจันทร์
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๘๑๐

เด็กชายชุติศรณ์ ชมปอม
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๑๑

เด็กหญิงญาณิศา พัชรพัฒนชัย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๑๒

เด็กหญิงญาณิศา มีศาสตร์
๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๑๓

เด็กหญิงญาณิศา วิรัญชนาธาร
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๑๔

เด็กชายณฐกร มูลขำ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายณภัทร์ดนัย จันทร์ฉาย
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๑๖

เด็กหญิงณภาภัช ชัยชนะ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๑๗

เด็กหญิงณฤดี ลิมคงงาม

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายณัฎฐ์ชนล ศรีสรรพกิจ
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๑๙

เด็กหญิงณัฏฐกันย์ ยะปอก
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๒๐

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีสวัสดิ

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงณัฐนีย์ เงินยิง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๒๒

เด็กชายณัฐวรรธน์ แก้วจันทร์
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงณิชนันทน์ วงษ์วิกย์กรณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๒๔

เด็กชายณิธิศ วาดสันทัด
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๒๕

เด็กชายณ่าณเจ้า เปรมประสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงดวงตะวัน มีชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๒๗

เด็กชายติณณ์ พุ่มสอาด
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๒๘

เด็กชายต่อศักดิ

์

โพธิคง

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๒๙

เด็กชายทรงสิทธิ

์

พันเรือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๓๐
เด็กชายทรัพย์ปณชัย บุญถา

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๓๑

เด็กชายทักษพล มุณีสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๓๒

เด็กชายทาวัต เอมะพลานนท์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๓๓

เด็กหญิงทิฆัมพร บุญอินทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๓๔

เด็กชายทินภัทร ทัศนภักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงทิพย์กฤตา อ่อนสมบูรณ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๓๖ เด็กหญิงทิพย์ภาวรรณ์
จำปาปน

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๓๗

เด็กชายทีปกร เนตร์จิตต์กูล
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๓๘

เด็กชายธนกร อ่องจริต
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๓๙

เด็กหญิงธนกร แสสุวรรณ
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๔๐

เด็กชายธนภัทร สร้อยสน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๔๑

เด็กหญิงธนัชชา จำปางาม
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๔๒

เด็กชายธนากร เพลียอรุณ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๔๓

เด็กหญิงธนาสิริ คมขำ
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๔๔

เด็กชายธฤต เทียงคืน

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๘๔๕

เด็กชายธฤษณุ คุปตะนาวิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๔๖

เด็กชายธัญนพ ปาเฉย
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๔๗

เด็กหญิงธัณชนก ดิษย์กวิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๔๘

เด็กหญิงธันยพร คำชม
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๔๙

เด็กหญิงธันย์ชนก ทองเฟอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๕๐

เด็กหญิงธันย์ชนก สีโอ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๕๑

เด็กหญิงธารตา ปรุงสุวรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๕๒

เด็กหญิงนพเก้า ชูหลำ
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๕๓

เด็กหญิงนภษร ไชยะโสดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๕๔

เด็กหญิงนภสร น้อยจาด
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๕๕

เด็กหญิงนภัสนันท์ แสงศรีเรือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๕๖

เด็กหญิงนภัสวรรณ
นิยมประเสริฐผล

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๕๗

เด็กหญิงนันณิศา ศิริภาพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๕๘

เด็กชายนันทวัฒน์ กลินรอด

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๕๙

เด็กหญิงนิตยกานต์ ยุวเวทย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๖๐

เด็กชายนิติภูมิ นัดประสพ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๖๑

เด็กชายนิธิ ทิพย์ประเสริฐ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๖๒

เด็กหญิงนิรดา จรุ่งแก้ว
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๖๓

เด็กหญิงนิรัชพร ไกรกิจราษฎร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๖๔

เด็กหญิงนุชวรา คงภู

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๖๕

เด็กชายนโม อินถาวร
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๖๖

เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ศรีคง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๖๗

เด็กชายปฐวี ตาสี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๖๘

เด็กหญิงปพิชญา ด่านสัมฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๖๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โคกปรางค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๗๐

เด็กชายประจักรชัย บัวคำ
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๗๑

เด็กชายประภากร รูจีจินดา
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๗๒
เด็กหญิงประภาพรรณ

รอดสิน
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๗๓

เด็กชายประวีร์ มะหะมาน
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๗๔

เด็กหญิงปรางเพชร สีทอง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๗๕

เด็กหญิงปริศนา สำเร็จดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๗๖

เด็กหญิงปรียาภัทร อ่อนดาบ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๗๗

เด็กหญิงปวิชญา คุ้มพวง
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๗๘

เด็กหญิงปวิณากร เอียมสวัสดิ

่ ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๗๙

เด็กชายปญญาดี โสภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๘๘๐ เด็กหญิงปญฏิญานันท์
ปุญญฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๘๑

เด็กชายปณณทัต มันคง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๘๒

เด็กชายปาณัสม์ พงษ์ตระกูล
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๘๓

เด็กชายปารย์ ทำทูล
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๘๔

เด็กชายปยวัฒน์ อ๊อดเอก
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๘๕
เด็กชายปุญญาพัฒน์ ตราชืนต้อง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๘๖

เด็กหญิงปุณยนุช ธรรมชาติ
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๘๗

เด็กหญิงปุณยภา กุลคง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๘๘

เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ บุญมาก
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๘๙

เด็กชายพชร กลางจิต
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๙๐

เด็กหญิงพชรพร เม่นสิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๙๑

เด็กหญิงพนัสสุดา อ้นหนู
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๙๒

เด็กหญิงพรนภัส ชลายะนนท์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๙๓

เด็กชายพลวิชญ์ วอง
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๙๔

เด็กหญิงพลอยจันท์ ทัพเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๙๕

เด็กหญิงพิชชา ดิษฐ์แก้ว
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๙๖

เด็กหญิงพิชชาพร ภุมรินทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๙๗

เด็กหญิงพิชญธิดา ชืนเมือง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๙๘

เด็กหญิงพิชญาดา เชิดชู
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๘๙๙

เด็กหญิงพิชญาภา เย็นใจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๐๐
เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร สารีคำ

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๐๑

เด็กหญิงพิมพ์รภัทร ไข่แก้ว
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๐๒

เด็กชายพีธฎาภัทร ทองสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๐๓

เด็กหญิงภรณภัส เสนาบุญญฤทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๐๔

เด็กหญิงภัณฑิรา สีแตง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๐๕

เด็กหญิงภัทธิรา บุญประจง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๐๖

เด็กชายภัสวี บุญเกตุ
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๐๗

เด็กชายภาณุโชติ กลินทับ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๐๘

เด็กหญิงภิคีติ นฤขัตรพิชัย
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๐๙

เด็กชายภุชรักข์ รุ่งเรือง
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๑๐

เด็กหญิงภูริชกร โตงามรักษ์
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๑๑

เด็กชายมนต์ชัย นุเครือ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๑๒

เด็กหญิงมนปญา อริยะวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๑๓

เด็กหญิงมนัสวี แก้วแจ
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๑๔

เด็กหญิงมัชฌิมา มากจุ้ย
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๙๑๕

เด็กหญิงรักษิตา จันทร์ดี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๑๖

เด็กหญิงรังษิมา วงค์พัฒนานิวาศ
๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๑๗

เด็กหญิงลลิตภัทร วังอินตา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๑๘
เด็กหญิงลักษณ์นารา เกตุกลิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๑๙

เด็กหญิงลักษิกา วิจิตรพงษา
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๒๐

เด็กหญิงวนธิดา คำสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๒๑

เด็กหญิงวรัชยา ทับอิน

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๒๒

เด็กหญิงวรินธร ฟกทอง
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๒๓

เด็กหญิงวิมุตา บางโม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๒๔

เด็กหญิงศศิประภา เนตรจินดา
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๒๕

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ดงประการ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๒๖

เด็กชายศิวกร แก้วจู
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๒๗

เด็กหญิงศุจีภรณ์ ตันรัตนวงศ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๒๘

เด็กหญิงศุทธสุตา อินทร์น้อย
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๒๙

เด็กชายศุภกิตติ

์

ทับสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๓๐

เด็กชายศุภณัฐ สุวรรณวัจน์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๓๑

เด็กหญิงสพิชญา บุญเกิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๓๒

เด็กหญิงสวรรยา จูขวัญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๓๓

เด็กหญิงสุพรรณษา ประทุมโฉม
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๓๔

เด็กหญิงสุภาวดี คุ้มมณี
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๓๕

เด็กหญิงหทัยชนก เล็กแจ้ง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๓๖

เด็กหญิงอนัญญา พูลภักดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๓๗

เด็กหญิงอภิรดี อ่อนทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๓๘

เด็กหญิงอรนลิน พุ่มทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๓๙
เด็กชายอรรถเศรษฐ์ อุชุวิจารณ์

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๔๐

เด็กหญิงอรษา บริบูรณ์เกษตร
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๔๑

เด็กหญิงอริสา เหล็กเพชร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๔๒

เด็กหญิงอัจจิตา สุทธิสุวรรณ
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๔๓

เด็กหญิงอัญชลี ทองอ่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๔๔

เด็กชายอันดา ทังวงศ์สกุล

้

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๔๕

เด็กหญิงอารยาภา กุลทแกล้ว
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๔๖

เด็กหญิงอาระดา คำชม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๔๗

เด็กหญิงเบญจรัศมี ปญญางาม
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๔๘

เด็กหญิงเบญญาภา น้อยบัว
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๔๙

เด็กหญิงเมลดา นิธิชัยกร
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๙๕๐

เด็กหญิงเวสิยา สุขฉิม
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๕๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ โตกราน
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๕๒

เด็กชายเสาวภาพ นิลดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๕๓

เด็กชายกิตติเดช ศิริพลวัฒน์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๕๔

เด็กชายคณาธิป สุขใจ
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๕๕

เด็กชายจอมพล ทิมคล้าย
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๕๖

เด็กหญิงจิรภัทร เลียมสุข

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๕๗

เด็กชายชัชฤทธิ

์

ดวงปญญาสว่าง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๕๘

เด็กชายฐิติวัฒน์ ศุภสีห์
๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๕๙

เด็กชายณฐวัฒน์ สิทธิโสภณ

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๖๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา บุญธรรม
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๖๑

เด็กหญิงณัฎฐา กีรติพงษ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๖๒

เด็กหญิงณัฐณิชา รอดเทศ
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๖๓

เด็กชายณัฐพงษ์ มันนุช

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๖๔

เด็กชายณัฐพนธ์ ทองมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๖๕

เด็กหญิงดฤมณฑ์ ดอนดีไพร
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๖๖

เด็กหญิงดวงหทัย สุจริต
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๖๗

เด็กชายธนธรณ์ เครือสุข
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๖๘

เด็กชายธนภัทร ริวงาม

้

๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๖๙

เด็กชายธนวัฒน์ เจริญแพทย์
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๗๐

เด็กหญิงธนัชชา เมฆสุวรรณ
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๗๑

เด็กชายธนายุต โกศลรุ่งเรือง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๗๒

เด็กชายธวัชชัย คงถาวร
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๗๓

เด็กชายธัญญ์
โชติธนธัญญานนท์ ๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๗๔

เด็กชายธัญพัฒน์ สุขเกิด
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๗๕

เด็กชายธีรภัทร โทนกล้า

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๗๖

เด็กชายธีร์ธวัช นาคสมบูรณ์
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๗๗

เด็กชายธีร์ธวัช รัตโนทัย
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๗๘

เด็กชายนครินทร์ สุขโชติ
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๗๙

เด็กชายนนทพัทธ์ ร่วมรักพัฒนา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๘๐

เด็กชายนภัทร อนุสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๘๑

เด็กหญิงนวพรรษ โตสิน
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๘๒

เด็กชายนวภัทร อมรวิภาดา
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๘๓

เด็กหญิงนวินดา ชูเวช
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๘๔

เด็กชายบรรณวิชญ์ อินดี
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๗ / ๒๐๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๑๙๘๕

เด็กชายบัญญพนต์ นราศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๘๖

เด็กชายบูรภัทร อินต๊ะวงศ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๘๗

เด็กชายปวริศ มัชฌิมา
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๘๘

เด็กชายปาณัท จำเนียรแพทย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๘๙

เด็กชายพงศพัศ ชมภูวงศ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๙๐

เด็กชายพงศ์ภัค โพธิมาก

์

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๙๑

เด็กชายพชรพงษ์ สิงห์ศิริจันทร์
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๙๒

เด็กชายพชรพล สุวรรณศิลป
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๙๓
เด็กหญิงพรหมภัสสร กองรส

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๙๔
เด็กหญิงพรอาทิตยา โพธิป

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๙๕

เด็กชายพลภัทร เรณุมาลย์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๙๖

เด็กชายพัฒนพงศ์ จำปาแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๙๗
เด็กหญิงพิชญานันท์ อินทร์สุวรรณ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๙๘
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ ยศปญญา

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๑๙๙๙

เด็กชายพิสิฐ จันทวน
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๐๐
เด็กชายพีรวัชญ์ บุญแจ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๐๑
เด็กชายพีรวิชญ์ บุญแจ้ง

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๐๒
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ดวงมูล

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๐๓
เด็กชายภูมิพสิษฐ์ พันธ์ภูมิ

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๐๔
เด็กหญิงมณฑการณ์ แก้วศรีทอง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๐๕
เด็กชายยศนิธิ คุ้มขำ

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ แสนทิรัตน์

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๐๗
เด็กหญิงวรกมล ยาห้องกาศ

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๐๘
เด็กชายวัชรเดช แสงคล้อย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๐๙
เด็กหญิงวิชชุดา สิงห์โต

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๑๐
เด็กชายวิสุทธ์ เรืองทอง

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๑๑

เด็กหญิงศศิภา ใจทัน
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๑๒

เด็กชายศิริวัฒน์ อ่อนจันทร์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๑๓

เด็กชายษมาวีร์ คำเมืองด่านซ้าย
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๑๔

เด็กชายสิรภพ ปนแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๑๕

เด็กชายสิรภัทร หลงแขก
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๑๖

เด็กชายสุนทรโชค ความหมัน

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๑๗

เด็กหญิงสุวิมล อินสลุด
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๑๘

เด็กหญิงอธิกัญญ์ หล่อวานิชรัตน์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๑๙

เด็กชายอนุวรรต์ เกิดศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๘ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๐๒๐
เด็กชายอภิชาต เจริญสุขรุ่งเรือง

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๒๑

เด็กหญิงอัชฎาพร ไหวมาก
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๒๒

เด็กชายอิทธิพนธ์ อุ่นใจ
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๒๓

เด็กชายเนติธร อินเกต
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๒๔

เด็กชายโพธิยาลัย เส็งทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๕๙/๒๐๒๕

นายกนกศักดิ

์

เลือนลอย

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๒๖

นายกมลภพ เอียมทอง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๒๗

นายกรณ์ดนัย นิลศิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๒๘

นายกรวิทย์ แข็งกร่าง
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๒๙

นายกฤติธี ปญญา
๑๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๓๐
นางสาวกฤติยา ยิมแสง

้

๐๑/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๓๑

นายกฤษณพงศ์ คงไพริน
๓๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๓๒

นายกฤษดา ภิรมย์เมือง
๑๒/๐๗/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๓๓

นายกันตินนท์ วิชัย
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๓๔

นายกาจพล วิจิตรไพศาลกุล
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๓๕

นายกิตติพศ แสนจินดา
๐๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๓๖

นายก้องสกุล ยิมใย

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๓๗

นายคมสิทธิ

์

บัวนุ่ม
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๓๘

นายจตุพล แต้มโคกสูง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๓๙

นายจตุพัฒน์ วรรณดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๔๐
นายจักรกฤษณ์ ทองเทียง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๔๑

นายจักรภัทร ยาวะธรรมโม
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๔๒

นายจารุวัฒน์ โนสูงเนิน
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๔๓

นายจิณพิวัตร จันทร์ลาย

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๔๔

นายจิตรทิวัส คงเกิด
๑๑/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๔๕

นายจิรยุส อินยาศรี
๐๕/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๔๖

นายจิรวัฒน์ นันทราช

๒๑/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๔๗

นายจิรศักดิ

์

มาลา

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๔๘

นายชนาธิป ทองสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๔๙

นายชวภณ จันทร์จิตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๕๐
นายชัยนรินท์ พูลพิพัฒน์

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๕๑

นายชัยวัฒน์ คละไฮ
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๕๒

นายชัยวัฒน์ ประดับลาย
๐๑/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๕๓

นายชุติพนธ์ นุชเทียม
๑๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๕๔

นายฐิติ วงค์ไชย
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๐๕๕

นางสาวณัชชา เมืองลือ
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๕๖

นายณัฐนันท์ สนิทวงศ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๕๗

นางสาวณัฐวิภา ด้วงพรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๕๘

นายณัฐวุฒิ คณิกา
๐๕/๐๗/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๕๙

นายณัฐวุฒิ ทองเงิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๖๐
นายณัฐวุฒิ นุชถิน

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๖๑

นายณัฐวุฒิ ไชยสมศรี
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๖๒

นายธนกฤต คงวุธ
๐๙/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๖๓

นายธนวันต์ บุญเพ็ง
๑๐/๐๔/๒๕๒๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๖๔

นายธนานันท์ นวนสูงเนิน

๒๗/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๖๕

นายธวัชชัย ต่ายคง
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๖๖

นางสาวธารทอง พึงเพ็ง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๖๗

นายนราพงษ์ โรจน์บุญถึง
๐๗/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๖๘

นายนัฐพงษ์ ประเสริฐ
๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๖๙

นายนิรวิทย์ จันทร์สุวรรณ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๗๐
นายนีรติกานต์ แปนเมือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๗๑

นายบูรพา กะสวย
๐๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๗๒

นายบูรพา เนียมจันทร์
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๗๓

นายปฏิพัทธ์ สิงห์เรือง
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๗๔

นายประภากร คุ้มหนู
๑๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๗๕

นายพงศธร ยิมฤทธิ

้ ์

๒๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๗๖

นายพชรพล โตศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๗๗

นายพรชัย เปจิว

๋

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๗๘

นางสาวพรพิมล รุ่งโรจน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๗๙

นางสาวพรรณธิดา ผิวอ่อน
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๘๐
นายวรพล จินดาอินทร์

๑๔/๐๙/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๘๑

นายวรพล ตรีพิทักษ์สกุล
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๘๒

นายวรากร บุญธนะสาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๘๓

นายวรายุ สาพิมพ์
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๘๔

นายวรายุทธ เอียมบาง

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๘๕

นายวริทธิ

์

ทรงสวัสดิวงศ์

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๘๖

นายวัชระพงษ์ นาคจาด
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๘๗

นายวัยวัฒน์ จันทร์ดี
๒๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๘๘

นายวานิช ดีสท้าน
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๘๙

นายวิชญาพล คงรอด

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๐๙๐
นายวิชญ์พล สนธิ

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๙๑

นายวิชญ์ภาส สุขมาก
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๙๒

นายวิธวินท์ ภาพติบ

๊

๐๔/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๙๓

นายวินัย บุญเอียม

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๙๔

นายวิศว มะโหรี

๑๖/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๙๕

นายวุฒิพันธ์ ยิมประดิษฐ์

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๙๖

นายศราวุธ พิมพ์เสนา
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๙๗

นางสาวศานันธินี จรคงศรี
๐๒/๐๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๙๘

นายสหรัฐ มิงเหล็ก

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๐๙๙

นายสัญชัย บุตรสุ่ม
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๐๐
นางสาวสุกัญญา จันทร์สอน

๐๕/๑๐/๒๕๓๘

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๐๑

นายสุทธิพงษ์ ปนคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๐

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๐๒

นายสุทิวัส ก้านลำภู
๓๐/๑๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๐๓

นางสาวสุพรรณี ครุฑแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๐๔

นายสุริยา ชำนาญผา
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๐๕

นายสุวิชาญ พุทธวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๐๖

นายสุเมธ ภูมิผล
๒๑/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๐๗

นายอทิลักษณ์ จันทร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๐๘

นายอนุรักษ์ คีรีรัตน์สกุล
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๐๙

นายอนุสรณ์ พุทธสร
๒๒/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๑๐

นายอภินันท์ สาดท่าโพธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๑๑

นายอภิสร ถุงอินทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๑๒

นายอรรณพ ตะโกนวล
๒๕/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๑๓

นายอรรถวุฒิ ศรีเพชร

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๑๔

นายอลงกรณ์ ชมภู่
๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๑๕

นายอัครเดช ซาผุย
๑๔/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๑๖

นายอัจฉรา พานทองเกล้า
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๑๗

นายอาทิตย์ พรมภัย
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๑๘

นางสาวอารียา น้อยนาค
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๑๙

นายอิทธิวัฒน์ ประทุมทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๒๐

นายอิศเรศ ดาวเรือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๒๑

นายเขมนันท์ วิปตทุม
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๒๒

นายเจษฎา ขุนหมืน

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๒๓

นายเดชานนท์ แตงบาง
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๒๔

นายเทพาพร ทัพซ้าย
๑๐/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๑๒๕

นายเมธิส กสิกรรม
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๒๖

นายเรืองศักดิ

์

แก่นมณี
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๒๗

นายเลิศธยาน์ ผาติรงคสินธร
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๒๘

นายไกรวิชญ์ ศรีเมือง
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๒๙

นายไชยวัฒน์ อนุสนธิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๓๐

นายไชยวัฒน์ ใหลครบุรี
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๒๑๓๑

เด็กชายธนกร ด้วงสุวรรณ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๓๒

เด็กหญิงชยุดา นาบุญพัฒนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๓๓

เด็กหญิงฐานิศรา อยู่ยืน
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๓๔

เด็กหญิงปญญาพร ฤทธิอ่องรัก

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๓๕

เด็กหญิงพินธุสร อันใจใหญ่

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๓๖

เด็กหญิงมัชฌิมาย์ บุญเจริญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๓๗

เด็กหญิงวณิชฌา มุตะระ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๓๘

เด็กชายศิริวัฒน์ จันทร์อยู่
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๓๙

เด็กหญิงอัญชธิดา กลมพุก
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๔๐

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

ศรีสกุล
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๔๑

เด็กหญิงนุชจิรา นิมนวล

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๔๒

เด็กหญิงปรีณาภา เรืองเดชา
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๔๓

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พรหมณี
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๔๔

เด็กหญิงมัสลิน ทิพย์บุญทอง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๔๕

เด็กหญิงญาณิน หินอาจ
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๔๖

เด็กหญิงนันทกานต์ จันทร์เพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๔๗

เด็กชายวรเชษฐ์ ถนอมวงษ์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๔๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน จันทร์เพ็ง
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๔๙

นายจักรพงษ์ ต่ายพูล
๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๕๐

เด็กชายศุภกิจ สุวรรณปกษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๕๑

เด็กชายกิตติภพ กลินซ้อน

่

๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๕๒

เด็กหญิงจินดาพร อยู่คง
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๕๓

เด็กชายชานนท์ ยานะ
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๕๔

เด็กชายชิตวัน กระต่ายทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๕๕

เด็กหญิงฐิติมา ปนคุ้ม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๕๖

เด็กชายธวัชชัย บุญยิม

้

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๕๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

ทับเทศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๕๘

เด็กชายนราเทพ เทียงเรือง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๕๙
เด็กหญิงภัทรกัญญา ทับเทศ

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๑๖๐

เด็กหญิงวนิสา หาญสูงเนิน
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๖๑

เด็กหญิงสุพัตรา ทองโกมุด
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๖๒

เด็กหญิงสุภัทรชา เรือนแก้ว
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๖๓

เด็กหญิงสุภัทรา ทองรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๖๔

เด็กชายอรรนพ เพริดพริง

้

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๖๕

เด็กหญิงอัลญาณี มังมี

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๖๖

เด็กหญิงอารสา ชูกลิน

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๖๗

เด็กหญิงอิศราวดี ประสงค์
๒๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๖๘

เด็กหญิงอุไรวรรณ ลอยประดิษฐ์

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๖๙

เด็กหญิงกฤตพร สอนบุญ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๗๐

เด็กหญิงณัฐรัตน์ นุวรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๗๑

เด็กหญิงมณทิชา ภูมิโคกรักษ์
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๗๒

เด็กหญิงสิราวรรณ ปนทอง
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๗๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ มีสิงห์
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๗๔

เด็กชายเดชาวัต ไพรวรรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๗๕

เด็กหญิงณภัทร บุญชู
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุยขวาง วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๗๖

เด็กหญิงปนัสยา ม่วงแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุยขวาง วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๗๗

เด็กชายธนรักษ์ มาเพชร
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุยขวาง วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๗๘

เด็กชายภัคพล แปลงยศ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุยขวาง วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๗๙

เด็กชายยศธร เนาวพันธ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุยขวาง วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๘๐

เด็กหญิงรัญชนา มีรอด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคุยขวาง วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๘๑

เด็กชายวีรภาพ เอกนัย
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคุยขวาง วัดตะโม่  

พล ๓๔๕๙/๒๑๘๒

เด็กชายกิตตินันท์ เดชะ
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๒๑๘๓

เด็กหญิงจารุวรรณ แรตทอง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๒๑๘๔

เด็กชายบุญทวี สิงห์สู่
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๒๑๘๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน เครือไทย

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๒๑๘๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ เรือนแก้ว
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๒๑๘๗

เด็กหญิงสิริยาภรณ์ สิงห์เรือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๒๑๘๘

เด็กหญิงสุกัญญา แก้วมงคล
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๒๑๘๙

เด็กหญิงสุภนิดา บุญสืบ
๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๕๙/๒๑๙๐

เด็กหญิงกฤติญาณี พันมา
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๑๙๑

เด็กหญิงชลธิชา เพ็งละมูล
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๑๙๒

เด็กหญิงภคพร กลางวงษ์
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๑๙๓

เด็กหญิงสุชาวดี เกตุแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๑๙๔

เด็กหญิงไอรดา จุลิมาศัสตร์
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๑๙๕

เด็กชายกฤตนัย มาดหงสา

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๑๙๖

เด็กหญิงกันตาภา โพธิศรี

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๑๙๗

เด็กชายกำพล ปนเพ็ชร
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๑๙๘

เด็กชายกิตติศักดิ

์

โมรานอก
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๑๙๙

เด็กชายจิราวุฒิ น้อยเอียม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๐๐
เด็กหญิงชลดา ทองขาว

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๐๑

เด็กหญิงชาลิณี ทองด่าน
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๐๒

เด็กหญิงวชิราภรณ์ คล้ายทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๐๓

เด็กหญิงอังสนา สุทน
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๐๔

เด็กชายณัฐวุฒิ สุขเมือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๐๕

เด็กชายธีรพล มูลนาม
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๐๖

เด็กหญิงนภัสสร ดอนชะเอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส แซ่โค้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๐๘

เด็กหญิงพิยดา เกิดปานทอง
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๐๙
เด็กหญิงภัทรนรินทร์ คำทับทิม

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๑๐

เด็กหญิงภัทรวดี ชาวสวนเงิน
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๑๑

เด็กหญิงยุพารัตน์ มาลัย
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๑๒

เด็กหญิงยุวดี มหาหิงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๑๓

เด็กชายวสันต์ นนทพัฒน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๑๔

เด็กหญิงวิภาวรรณ ปานมี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๑๕

เด็กชายสุชอบ เพ็ชรอ่อน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๑๖

เด็กชายสุชาติ เพ็ชรอ่อน
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๑๗

เด็กหญิงสุธิตา คำใบ้
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๑๘

เด็กหญิงเกศรา มะณีศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๑๙

เด็กชายเจนณรงค์ ชวนชม
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๒๐

เด็กหญิงเมธินี สังข์เมือง
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๒๑

เด็กหญิงชญานนท์ ม่วงเขาย้อย
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๒๒

เด็กหญิงหทัยรัตน์ ทายวัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๒๓

เด็กหญิงชลธิชา จิตรจวง
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๒๔

เด็กหญิงปวีณา ทองเนตร

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๒๕
เด็กหญิงเนตรนภัทร เกตุแก้ว

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๒๖

เด็กหญิงณัฐวรรณ นึกชัยภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๒๗

เด็กหญิงพรนภา เกตุแก้ว

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสวยซุง วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๒๘

เด็กชายพัชรพล ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสวยซุง วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๒๙

เด็กชายกฤษณะ ประนามะโก
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเสวยซุง วัดคลองเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๒๓๐

เด็กชายประริญญา ปนะสา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสวยซุง วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๓๑

เด็กหญิงศวิตา ขันโท
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสวยซุง วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๓๒

เด็กหญิงสุนันทา คำพร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเสวยซุง วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๓๓

เด็กหญิงพนิดา สายงาม
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๓๔ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
กันยาประสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๓๕

เด็กหญิงพิยดา คำจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๓๖

เด็กหญิงศิริพร ธรรมเนียม
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๓๗

เด็กชายพัทธดนธ์ ทองสุข
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๓๘

เด็กหญิงศตพร จิตต์รำพึง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๓๙

เด็กชายสวิตต์ สุขเมือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๔๐

เด็กชายอนุวัช มีมาก
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๔๑

เด็กหญิงอินทิรา เขียวปน
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๔๒

เด็กหญิงกนกวรรณ อุดมลาภ
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๔๓

เด็กหญิงกำไลมาศ อำพรม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๔๔

เด็กชายคณาธิป รุ่งโรจน์
๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๔๕

เด็กหญิงจิรดา จันทะแจ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๔๖

เด็กหญิงจุรีรัตน์ แก้วศรีทัศน์
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๔๗

เด็กหญิงชลนิภา มาเทศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๔๘

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

เณบางแก้ว
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๔๙

เด็กหญิงทิพย์วิลัย ยิมแสง

้

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๕๐

เด็กชายธนนนท์ แก้วศรีทัศน์
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๕๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ เขียวขำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๕๒

เด็กชายนนท์ปวิธ อารี
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๕๓

เด็กหญิงนพภัสสร มาแจ้ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๕๔

เด็กหญิงปยฉัตร กันยาประสิทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๕๕

เด็กหญิงภัสสร ยอดสิน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๕๖

เด็กชายรังสิมันตุ์ เทศปาน
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๕๗

เด็กชายวันเฉลิม มาแจ้ง
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๕๘

เด็กหญิงอรจิรา หาญศึก
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๕๙

เด็กหญิงอุไรพร สีคต
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๖๐

เด็กหญิงเขมจิรา แก้วฤทธิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๖๑

นายทองแดง มาดิษฐ์
๑๘/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๖๒

นายสุรกิจ เขียวปน ๒๗/๔/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๖๓

นายวัชิระ ลำเลิศ
๓๐/๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๖๔

นายอิทธิณัฐ เมฆอับ
๑๔/๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๒๖๕

นางอารี บงเจริญ ๙/๗/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๖๖

นางลำยงค์ มาดิษฐ์
๒๓/๙/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๖๗

นางอจิรา คลังนำคู้
๒๑/๗/๒๕๐๕

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๖๘

นางอภิญญา ล้อมรืน

่

๙/๓/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๖๙

นางกัณฐิกา เทแก้ว
๒๘/๗/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๗๐

นางสาวปรียามาศ ช้างทอง

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๗๑

เด็กชายจันทา นาคำ
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๗๒

เด็กหญิงชลธิชา นันธิษา
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๗๓

เด็กหญิงมณฑิรา ทุนโคกกรวด
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๗๔

เด็กหญิงวาสินี อุ่นพรหม
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๗๕

เด็กหญิงกังสดาร บางยิม

้

๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๗๖

เด็กหญิงธันวา กลึงเอียม

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๗๗

เด็กหญิงวันวิสาข์ บางยิม

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๗๘

เด็กหญิงสรัลพร อุดมศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๗๙

เด็กหญิงพลอยขวัญ จอมนกเกษ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๘๐

เด็กชายวีระภาพ คุณช่างทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๘๑

เด็กหญิงชลธิชา เชิดกำแพง
๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๘๒

เด็กชายแสนสุข โตสิน
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๔๕๙/๒๒๘๓

เด็กชายวีรทัช โสภากุล
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๒๘๔

เด็กชายอภินันท์ แก้วคำศรี
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๒๘๕

เด็กหญิงถิรดา ทองก่อ
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๒๘๖

เด็กชายนนทวัฒน์ วงค์ละคร
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๒๘๗

เด็กชายพีระพล เถือนด้วง

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๒๘๘

เด็กชายวันชนะ ศรีนวลแจ้ง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๒๘๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แก้วสะอาด
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๒๙๐

เด็กชายศุภณัฐ มีแดนไผ่
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๒๙๑

เด็กชายจิรายุทธ มะนาวหวาน
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๒๙๒

เด็กชายธนนันท์ กลินทอง

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๒๙๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ ทองมา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๒๙๔

เด็กหญิงสุทธิดา ภูนุช
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๔๕๙/๒๒๙๕

เด็กหญิงสุธีกานต์ ปานดำ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๔๕๙/๒๒๙๖

เด็กหญิงสุริรัตน์ ฤทธิบำรุง

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๔๕๙/๒๒๙๗ เด็กหญิงกฤษณีกาญจน์
เขาแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๔๕๙/๒๒๙๘

เด็กหญิงจิรัชยา จันทร์ขจร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๔๕๙/๒๒๙๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ฮัวจินดา

้

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๓๐๐
เด็กชายชลากร คุ่ยชู

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๐๑

เด็กชายฐปกร อรรถอินทรีย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๐๒

เด็กหญิงพรพฤติกร เกตุโต
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๐๓

เด็กชายภูวนันต์ มีสุข
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๐๔

เด็กหญิงสุทธิดา ไฝสัมฤทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๐๕

เด็กหญิงอรปรียา แดงซิว
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกรุงกรัก วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๒๓๐๖

เด็กหญิงฐิติพร แสงท่านัง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกรุงกรัก วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๒๓๐๗

เด็กชายปรีชา กลำสี
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรุงกรัก วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๒๓๐๘

เด็กหญิงอาทิตยา กลำศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรุงกรัก วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๒๓๐๙

เด็กชายชานน ทับเล็ก
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรุงกรัก วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๒๓๑๐

เด็กชายวงศกร รวยทรัพย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกรุงกรัก วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๒๓๑๑

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

กลำสี
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกรุงกรัก วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๒๓๑๒

นายเศรษฐสิทธิ

์

สิงห์วี ๖/๘/๒๕๐๒ โรงเรียนบ้านกรุงกรัก วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๔๕๙/๒๓๑๓

เด็กหญิงนภัสสร ครุฑวิเศษ
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๕๙/๒๓๑๔

เด็กหญิงนิศาชล น่วมน้อย
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๕๙/๒๓๑๕

เด็กหญิงอัญชิสา สระเกตุ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๕๙/๒๓๑๖

เด็กหญิงจุฑามาศ กลินจันทร์

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๕๙/๒๓๑๗

เด็กหญิงณวรา ฮวดสกุล
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๕๙/๒๓๑๘

เด็กหญิงณัฐมน ช้างรบ
๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๕๙/๒๓๑๙

เด็กชายธันวา แพรแก้ว
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๕๙/๒๓๒๐

เด็กหญิงศรัญญา นาคสุด
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๕๙/๒๓๒๑

เด็กหญิงสุธิดา สุรินทร์

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๕๙/๒๓๒๒

เด็กหญิงวรรณวลี นาคบัว
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๕๙/๒๓๒๓

เด็กหญิงวัชรมน สุรินทร์
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๕๙/๒๓๒๔

เด็กชายกิตติเดช ทับเพ็ชร
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๒๕

เด็กชายพีรภาส นวลจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๒๖

เด็กชายเกษติศักดิ

์

ทองสะแก
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๒๗

เด็กชายกฤษณะ บุญรอด
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๒๘

เด็กชายธีรภัทร ทองสิงห์
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๒๙

เด็กหญิงประภาพร เงินมาก
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๓๐

เด็กหญิงปรียานุช พร้อมมูล
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๓๑

เด็กหญิงปยะมาศ บวบหอม
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๓๒

เด็กหญิงศศินา ศรศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๓๓

เด็กหญิงสุชานันท์ ไม้กร่าง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๓๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ม่วงแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๓๓๕

เด็กชายสุทธวีร์ ธานี
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๓๖

เด็กหญิงชลธิชา จันทขาว
๑๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๓๗

เด็กหญิงณิชนันท์ นาสังข์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๓๘

เด็กหญิงณิชมน นาสังข์
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๓๙

เด็กหญิงธันชนก คลีเมือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๔๐

เด็กชายธีรภัทร เกิดปน
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๔๑

เด็กหญิงนัทธมน นามเกษม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๔๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ราชสีห์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๔๓

เด็กหญิงบัณฑิตา เผ่าผาง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๔๔

เด็กชายปรเมศร์ ช้างคง
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๔๕
เด็กหญิงพลอยไพลิน สีรักสูงเนิน

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๔๖

เด็กหญิงพัชราภา สิงห์โต
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๔๗

เด็กชายพีรภัทร เผ่าผาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๔๘

เด็กหญิงมายาวี จันทขาว
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๔๙

เด็กหญิงยุวันดา แพรช่วง
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๕๐

เด็กหญิงวาสนา เต็มเปยม
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๕๑

เด็กชายสราวุฒิ สมร่าง
๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๕๒

เด็กชายอัลฟารุก หลงเก็ม
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๕๓

เด็กหญิงอาภัสรา ไกรกิจราษฎร์
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๕๔

เด็กหญิงเบญญาภา ศักดิสูง

์

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๒๓๕๕

เด็กหญิงกันธิชา พลองพิมาย
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๕๖

เด็กชายรัฐภูมิ กลินจันทร์

่

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๕๗

เด็กชายสุรวัศ โตอุ่นเพชร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๕๘

เด็กหญิงกรองรัตน์ ปดเพชร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๕๙

เด็กหญิงชิดชนก รัตนภักดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๖๐

เด็กหญิงฐิติกานต์ อ่อนสิงห์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๖๑

เด็กชายภควัต สิงห์โต
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๖๒

เด็กชายยุทธนา บัวบาน
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๖๓

เด็กหญิงวิภารัตน์ เอียมมาก

่

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) วัดรุ้งวิไลรัตนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๖๔

เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ ยิมประดิษฐ์

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๖๕ เด็กหญิงนภัทรศรินทร์
แซ่ลอ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทะคุณ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๖๗

นางสาวมณีวรรณ ชาตรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๖๘

นายธนพล แต่งศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๖๙

นางสาวปริศนา สิงห์อยู่
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๓๗๐

นางสาวพรพิมล ขำเกตุ

๒๑/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๗๑

นางสาวพิชชา เกตุพุ่ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๗๒

นางสาวรัชนีกร กลัดแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๗๓

นางสาวรุ่งนภา ไผ่เรือง
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๗๔

นายสมบัติ สารบรรณ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๗๕

นายสหัสวรรษ เรืองศรี
๐๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๗๖

นางสาวสุนิชา ศรีนวล
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๗๗

นางสาวสุพัตรา เพชรชู
๒๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๗๘

นายสุภวินท์ ดอนเมือง
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๗๙

นางสาวสุภาพร เพชรพิพัฒน์
๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๘๐

นางสาวเอมิกา ดอนชะเอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๘๑

นายกมล จันทรมาตร
๐๑/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๘๒

เด็กชายก้องภพ โพธิศรี

์

๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองขานาง วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๘๓

เด็กชายมงคล นิมนุช

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองขานาง วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๘๔

เด็กชายวีรภัทร แซ่วี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองขานาง วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๘๕

เด็กหญิงอารยา หินอ่อน
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองขานาง วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๕๙/๒๓๘๖

เด็กหญิงคุนัญญา เฟองฟู
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๘๗

เด็กหญิงชญานันท์ โตพงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๘๘

เด็กชายณัฐพงศ์ เสวกวิหาลี
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๘๙

เด็กชายอมรเทพ พิมพา
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๙๐

เด็กหญิงเมย์ชญา น้อยกรุต
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๙๑

เด็กชายจิรภัทร กลินจันทร์

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๙๒

เด็กหญิงฐิติพร พุ่มสวัสดิ

์

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๙๓

เด็กหญิงณัฐจิตรา ห่อบุ
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๙๔

เด็กหญิงธันยพร คล้ายกลำ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๙๕

เด็กหญิงภัทรพรรณ ศรีวงศ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๙๖

เด็กชายมานัส โตสิน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๙๗

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

สังข์สุวรรณ
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๙๘

เด็กหญิงศิริมลย์ โตพงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๓๙๙

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สังข์อยู่
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๔๐๐
เด็กชายธนภัทร หอมกลาง

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๔๐๑

เด็กชายพีรภัทร มัสเยาะ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๔๐๒

เด็กชายภูมินทร์ พรมมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๔๐๓

เด็กชายวรวิทย์ นาคสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๕๙/๒๔๐๔

เด็กชายพงศักดิ

์

แซ่เรือง
๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๔๐๕

เด็กชายภูริพัฒน์ โลมาแจ่ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๐๖

เด็กหญิงศิรดา แว่นตา
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๐๗

เด็กหญิงสุธาสิณี ศรีวงศ์
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๐๘

เด็กชายพิสิทธิ

์

สีแดงดี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๐๙

เด็กหญิงมาลาวดี พินสมบูรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๑๐

เด็กหญิงรุริญา รักบุญ
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๑๑

นางสุนันทา ข่มอาวุธ
๑๘/๐๗/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๑๒

นางแสงอรุณ พันโท
๒๙/๑๒/๒๕๐๔

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๑๓

นางฐรินดา โตเขียว
๐๕/๑๒/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๑๔

นางสาวณิชากร เฝาทรัพย์
๐๒/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๑๕

นางสาวญาณีรัตน์ มงคลชืน

่

๐๘/๐๘/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๑๖

นางสาวสุปราณี แหยมแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๓๓

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๑๗

นางสาวปนปนัทธ์ คุณคำ
๑๙/๐๓/๒๕๓๔

โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ลำภา
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงกระได วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๑๙

เด็กชายธนบดี เพชรใจดี
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงกระได วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๒๐

เด็กชายมานะชัย แสงจันทร์
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วงกระได วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๒๑

เด็กชายวุฒินันท์ สีสุก
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วงกระได วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๒๒

เด็กหญิงธวัลย์รัตน์ เปรมกมล
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วงกระได วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๒๓

เด็กชายมนัสพงษ์ พิมสอน
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วงกระได วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๒๔

เด็กชายรัชพล ชูจิตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วงกระได วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๒๕

เด็กชายสุทัศน์ จับแก้ว
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วงกระได วัดห้วงกระได  

พล ๓๔๕๙/๒๔๒๖

เด็กชายปุณณสิน จงรักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยยาง วัดเก้ารัง  

พล ๓๔๕๙/๒๔๒๗

เด็กหญิงพิจิตรา สุทธิประภา
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคุยยาง วัดเก้ารัง  

พล ๓๔๕๙/๒๔๒๘
เด็กหญิงเบญจวรรณ หิรัญเขต

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยยาง วัดเก้ารัง  

พล ๓๔๕๙/๒๔๒๙

เด็กหญิงจุฑามณี นามกระโทก
๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคุยยาง วัดเก้ารัง  

พล ๓๔๕๙/๒๔๓๐

เด็กหญิงอธิติยา พรมจีน
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคุยยาง วัดเก้ารัง  

พล ๓๔๕๙/๒๔๓๑

เด็กชายชินดนัย หารคำจันทร์
๐๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๓๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองมนต์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๓๓

เด็กชายธนากร บุญกอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๓๔

เด็กหญิงธนาภา เพ็งเภา
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๓๕

เด็กชายนราวิชญ์ ชูเนตร
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๓๖

เด็กชายปณณวัฒน์ มิไพรฑูรย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๓๗

เด็กหญิงพิมพ์ทอง รากแก่น
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๓๘

เด็กหญิงมณฑิตา ทองมูล
๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๓๙

เด็กหญิงนิตยา กัณหาพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๔๔๐

เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีวิเขียร
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๔๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ช้างทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๔๒

เด็กหญิงอัญญาณี ดินแดง
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๔๓

เด็กชายทักษ์ดนัย จำปาแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๔๔

เด็กหญิงปยเนตร ทาทอง
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๔๕

เด็กหญิงมณีจันทร์ ประดับศรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๔๖

นางสาวศุภิสรา ชาติสุนทร ๗/๕/๒๕๐๓ โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๔๗

นางสาวนิรชา มุสิกะ
๒๖/๙/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๔๘

นางสาวกนกพร เหมทอง
๒๙/๔/๒๕๒๘

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๔๙

นางสาววิลาวัณย์ สวัสดินะที

์

๑๖/๖/๒๕๓๓
โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๕๐

นางวริศรา วีรชิต
๒๐/๑/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๕๑

เด็กชายกฤษณ โฉมเกตุ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๕๒
เด็กหญิงจรรยวรรธน์ สุกใส

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๕๓

เด็กหญิงชฎาณัฐ คุ้มภัย
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๕๔

เด็กหญิงชุลีพร เขยชัย
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๕๕

เด็กหญิงณีรนุช เทียนขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๕๖

เด็กชายตะวัน สุขประเสริฐ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๕๗

เด็กหญิงปยธิดา สีแดง
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๕๘

เด็กหญิงพาขวัญ ไหวดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๕๙

เด็กชายพีรภัทร แก้วพวง
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๖๐

เด็กหญิงมณฑิรา เลิกดี
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๖๑

เด็กหญิงรุจิราภา กลมกล่อม
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๖๒

เด็กหญิงศิริพร ศรีสุข
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๖๓

เด็กหญิงสุนิษา ผูกทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๖๔

เด็กหญิงแพรวพราว เกิดช้าง
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๖๕

เด็กชายกุมภาพันธ์ อินธิเสน
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๖๖

เด็กชายชยกร ยิมแสง

้

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๖๗

เด็กชายทวีโชค เอมตี

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๖๘

เด็กชายพรชัย คำเหล็ก
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๖๙

เด็กชายสิทธิพล อำพรมห์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๗๐

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยวงศ์คต
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๗๑

เด็กชายกันตพงค์ ยิมแสง

้

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๗๒

เด็กหญิงขนิษฐา เทียงลาย

่

๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๗๓

เด็กหญิงณัฐนิชา ม่วงศรี
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๗๔

เด็กชายธวัชชัย สุขเมือง
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๑ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๔๗๕

เด็กหญิงนริศรา รักษาแดน
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๗๖

เด็กชายปรีชา สนคุ้ม
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๗๗

เด็กชายภาคิน เมดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๗๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ สุริยมาศ
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๗๙

เด็กหญิงภาวินี ศิริพรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๘๐

เด็กชายวัชระพล พูนเปยม
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๘๑

เด็กชายสุภชีพ อำพรมห์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๘๒

เด็กชายอนวัช ผลบุญ
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๘๓

เด็กหญิงอัจฉราพร รอดคง
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๘๔

นายเกือ

้

ไกรดี
๒๙/๑๒/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๘๕

นางศิวพร สิงห์คง
๑๓/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๘๖

นางสมบัติ ครุธดิลกานันท์
๑๑/๗/๒๕๐๔

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๘๗

นางสาวสิรินทร์รัตน์ หมีนิม

่

๓/๑๒/๒๕๑๘
โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๘๘

นางวัชรินทร์ เนียมวรรณ์

๒๒/๑๒/๒๕๒๔

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๕๙/๒๔๘๙

เด็กหญิงพรสวรรค์ บุญอภัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)

วัดหนองแขม  

พล ๓๔๕๙/๒๔๙๐

เด็กชายเกียรติชัย สองสีใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)

วัดหนองแขม  

พล ๓๔๕๙/๒๔๙๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองบุญเมือง
๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)

วัดหนองแขม  

พล ๓๔๕๙/๒๔๙๒

นางสาวปณณพร เดชขจร
๑๖/๑๐/๒๕๑๒ โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)

วัดหนองแขม  

พล ๓๔๕๙/๒๔๙๓

นางวราภรณ์ จันพรมมิน
๓๑/๓/๒๕๑๓ โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)

วัดหนองแขม  

พล ๓๔๕๙/๒๔๙๔

เด็กหญิงกัญญารัตน์ นุ้ยเย็น
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๔๙๕

เด็กชายจักรกฤษณ์ จันทร์อินทร์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๔๙๖

เด็กชายจีรเดช คำฤทธิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๔๙๗

เด็กหญิงฐิตาพร คนคล่อง
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๔๙๘

เด็กหญิงวันวิษา รอดบุญธรรม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๔๙๙

เด็กชายอัครพล หัดกล้า
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๕๐๐
เด็กหญิงไอรดา สิงห์สาย

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๕๐๑

เด็กหญิงจิตุพัชร เกตุสิงห์สร้อย

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๕๐๒

เด็กชายชลันทร แก้วกำเนิด

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๕๐๓

เด็กชายชาณุวัฒน์ สมบูรณ์
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๕๐๔

เด็กหญิงณัฐนรี เหมยต่อม
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๕๐๕

เด็กชายภูริภัทร จันทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๕๐๖

เด็กหญิงศิรภัทสร ชมเมืองมิง

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๕๐๗

เด็กหญิงสุพิชชา คำจริง
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๕๐๘

เด็กชายธนโชติ พุ่มมณี
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๕๐๙

เด็กชายธีรภัทร ทานิสุทธิ

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๕๑๐

เด็กชายอติวิชญ์ คล้ายฉิม
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก วัดตะวันออก  

พล ๓๔๕๙/๒๕๑๑

เด็กชายณัฐพร วงค์ชืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๑๒

เด็กหญิงณัฐพร เผือกพงษ์
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๑๓

เด็กชายทักษ์ดนัย ยีคิว

่ ้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๑๔

เด็กหญิงปณิตา แก้วเขียวเหลือง
๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๑๕

เด็กชายพยัคฆ์ พยัคฆวิสัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๑๖

เด็กหญิงพีรนุช บุญเซ็ง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๑๗

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไผ่นวล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๑๘

เด็กหญิงวรัญภรณ์ อินขำวงศ์
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๑๙

เด็กชายศราวุฒิ ธูปพลู
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๒๐

เด็กหญิงชนาภา ชุ่มพ่วง
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๒๑

เด็กชายวชิรวิทย์ ไผ่นวล
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๒๒
เด็กหญิงอิสญาภรณ์ กาแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๒๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เก่งนอก

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๒๔

เด็กหญิงนงคราญ น้อยเผ่า

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๕๙/๒๕๒๕

เด็กชายคมสัน กลินชาวนา

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๒๖

เด็กชายณัฏฐภัทร์ กลินชาวนา

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๒๗

เด็กชายณัฐพงศ์ กลัดเนินกุ่ม
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๒๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิทอง

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๒๙

เด็กหญิงดวงดาว มาโพธิชัย

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๓๐

เด็กชายธนากร แก้วชาวนา
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๓๑

เด็กชายธวัชชัย คงสัมฤทธิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๓๓

เด็กหญิงนาตยา เหมือนเพ็ชร
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๓๔

เด็กชายพชรพล ศรีเดช
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๓๕

เด็กหญิงพรธิดา มังคัง

่ ่

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๓๖

เด็กชายพีรภัทร โรจน์อำพร
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๓๗

เด็กชายภาคภูมิ จันทร์ชาวนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๓๘

เด็กชายมัธยม เสมียนอำ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๓๙

เด็กหญิงมาริสา หมอช้าง
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๔๐

เด็กหญิงศศิกานต์ ภู่ชาวนา
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๔๑

เด็กชายอัศนัย บุญนุ่ม
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๔๒

เด็กชายคุณากร สายยืด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๔๓

เด็กชายทวิชัย ชอนหนองบอน
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๔๔

เด็กชายนพพร ผลอุดสาห์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๕๔๕

เด็กหญิงบวรรัตน์ ภูมิผล
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๔๖

เด็กหญิงภัคจิรา พันธ์เทศ
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๔๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทิพยเนตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๔๘

เด็กชายอดิเรก เกตุชาวนา
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๔๙

เด็กหญิงกมลวรรณ คลีวงค์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๕๐

เด็กชายกฤษดา เกียวสันเทียะ

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๕๑

เด็กหญิงจารุวรรณ อินหนู
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๕๒

เด็กชายฐิติพงศ์ กระฐิน
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๕๓

เด็กชายนิรุตติ

์

ปานทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๕๔

เด็กชายประทีป คุ้ยทอง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๕๕
เด็กชายพรหมพิทัศน์ หาญเล็ก

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๕๖

เด็กชายภูวนัย คร้ามชาวนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๕๗

เด็กชายวุฒิชัย ทองสัมฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๕๘

เด็กชายหทัยทัต พระวินัย
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๕๙

เด็กชายอดิสร เหมือนเพชร
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๖๐

เด็กชายอนุพนธ์ หมอช้าง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๖๑

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมแพร
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๖๒

เด็กชายณัฐวุฒิ โห้ลพบุรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๖๓

เด็กชายธนาวุฒิ ว่างตระกูล

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๖๔

เด็กหญิงนิษิตา เพ็ชรพิจิตร
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๖๕

เด็กชายพิเศก สว่างวงค์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองชาวนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๖๗

เด็กหญิงสุธิดา ลอสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๖๘

เด็กชายกฤษฎา ฤทธิสาร
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๖๙

เด็กหญิงคณาพร อ้นชาวนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๗๐

เด็กชายณัฐดนัย ทับทิมทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๗๑

เด็กชายพรศักดิ

์

พุ่มสุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๗๒

เด็กชายสวิตย์ อ่อนชาวนา
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๕๙/๒๕๗๓

นางสาวเมธาวี อ้นนา

๑๕/๑๑/๒๕๔๑

กศน.อำเภอบางกระทุ่ม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๗๔

นางสุกัญญา เชาวรัตน์
๒๘/๐๓/๒๕๒๙

กศน.อำเภอบางกระทุ่ม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๗๕

นางสาวแสงเดือน รุ่งอินทร์
๒๔/๐๙/๒๕๒๔

กศน.อำเภอบางกระทุ่ม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๗๖

นางสาวณัฐฌา เกียงเถิน

๋

๐๘/๐๗/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบางกระทุ่ม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๗๗

นางสาวยุคลธร เบญจวรณ์
๒๐/๐๑/๒๕๒๒

กศน.อำเภอบางกระทุ่ม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๗๘

เด็กหญิงกมลพรรณ พรมอ่อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๗๙

เด็กชายกฤตบุญ พงษ์พานิช

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๕๘๐

เด็กชายกฤษณ มีดี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๘๑

เด็กชายกฤษณะ นุชบ้านปา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๘๒

เด็กหญิงกัลยกร ต๊าวสี
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๘๓

เด็กหญิงกานต์พิชา จันทโรจน์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๘๔

เด็กหญิงกุลณัฐ ขำบางโพธิ

์

๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๘๕

เด็กชายคณากร กลัดเนินกุ่ม
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๘๖

เด็กหญิงคนัมพร ยอดเพชร

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๘๗

เด็กหญิงจันทรา ทับทิม
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๘๘

เด็กหญิงจารุวรรณ ดอนจันเยียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๘๙

เด็กหญิงจิราพร อ้นชาวนา
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๙๐
เด็กชายจุฑาธีรภัทร พาสีชา

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๙๑

เด็กชายชนินทร์ บุญทอง
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๙๒

เด็กหญิงชมพูนุท ถาวรวงศ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๙๓

เด็กหญิงช่อทิพย์ มาสีกุก
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๙๔

เด็กหญิงญานิกา ตันอี

๋

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๙๕

เด็กชายณัชพล เอียมคง

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๙๖

เด็กชายณัฎฐวิศิษฎ์ อำอำไพ
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๙๗

เด็กชายณัฐภูมิ จันทร์อิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๙๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีสอาด
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๕๙๙

เด็กหญิงดุสิตา แสงเดือน
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๐๐
เด็กชายทศพร สามา

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๐๑

เด็กชายธนชาต เมืองชาวนา
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๐๒

เด็กชายธราเทพ วงค์หาจักร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๐๓

เด็กชายธวัชชัย วัดแจ้ง
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๐๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ รักนาค
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๐๕

เด็กชายธีธันวา โพธิเงิน

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๐๖

เด็กชายธีรภัทร ปูเกิด
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๐๗

เด็กชายธเนศ แก้วเพียร

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๐๘

เด็กหญิงนงรัตน์ หล้ามี
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๐๙

เด็กหญิงนพรัตน์ เศษผักหวาน
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๑๐

เด็กชายนพรุจ คล้ายท่าโรง
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๑๑

เด็กชายนพเกล้า มากด่าน
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๑๒

เด็กหญิงนภัสวรรณ ใจดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๑๓

เด็กหญิงนฤมล เลือดสุคัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๑๔

เด็กหญิงนันท์ธิญา ทิพยวรรณ
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๖๑๕

เด็กชายนาคนคร ถาวรวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๑๖

เด็กชายนาคินทร์ ถาวรวงค์
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๑๗

เด็กชายปฏิพล กลำพันธ์ดี
๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๑๘

เด็กหญิงปริณดา แจ้งชาวนา
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๑๙

เด็กหญิงปองปรีดา ชัยวงค์
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๒๐

เด็กชายพงศธร คงสัมฤทธิ

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๒๑

เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

จินดานิล

๑๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๒๒
เด็กหญิงพลอยลัดดา อินทร์กำแพง

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๒๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงสุวรรณ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๒๔

เด็กหญิงพิมพ์พร พงษ์ธารัก
๑๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๒๕

เด็กชายพีรพัฒน์ จูชาวนา
๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๒๖

เด็กหญิงภคพร บัววังโปร่ง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๒๗

เด็กหญิงภรณ์ลดา กล่อมแก้วเจริญ
๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๒๘

เด็กชายภัทรดนัย หอมจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๒๙

เด็กหญิงภัทรสุดา ชมภูวิเศษ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๓๐

เด็กชายภีรพัฒน์ ขำบางโพธิ

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๓๑

เด็กชายมณตรา เดชห้วยไผ่

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๓๒

เด็กหญิงมนทกานติ อู่ไทย
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๓๓

เด็กหญิงมนัสวี คงถินฐาน

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๓๔

เด็กชายยศวริศ เพิกชาวนา
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๓๕

เด็กหญิงรุจิกาญจน์ อยู่สุข
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๓๖

เด็กหญิงวรรณนภา กีเอียน

่ ่

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๓๗

เด็กหญิงวรรณพร หมืนจร

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๓๘

เด็กหญิงวราพร เรืองจุ้ย
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๓๙

เด็กชายวิชญ์พล ทับผึง

้

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๔๐

เด็กหญิงวิภาวนี ฟกเกตุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๔๑

เด็กหญิงวิลัยพร บัววังโปร่ง
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๔๒

เด็กหญิงศศิวรรณ บัววังโปร่ง
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๔๓

เด็กหญิงศิริลักษณ์ คำปอ
๒๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๔๔

เด็กชายศุภกิจ อรรถศิริ
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๔๕

เด็กชายศุภวัฒน์ชัย คนคล่อง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๔๖

เด็กชายศุภวิชญ์ กติกา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๔๗

เด็กหญิงสรัลพร เทียนสมจิตร
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๔๘

เด็กหญิงสิริวิมล นิยม
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๔๙

เด็กหญิงสุกานดา แย้มยิม

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๖๕๐

เด็กชายสุรเทพ ถาวรกูล
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๕๑

เด็กหญิงอทิตยา พิชัยพานิช
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๕๒

เด็กชายอภิเดช พ่วงบุใหญ่
๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๕๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ สุทธิรัตน์
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๕๔

เด็กชายอรรณพ แซ่ลิม

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๕๕

เด็กหญิงอัจฉรา จงสถิตย์สุข
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๕๖

เด็กชายเกรียงไกร ปอมสะอาด

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๕๗

เด็กชายเจตดิลก โลเลิศ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๕๘

เด็กชายเจษฎา ศรีหอม
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๕๙

เด็กชายเดชนรินทร์ ศรีสอาด
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๖๐

เด็กหญิงเต็มสิริ แดงชาวนา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๖๑
เด็กหญิงเบญจวรรณ ตะวงษ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๖๒

เด็กหญิงเพชรรัตน์ ขันทอง
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๖๓

เด็กหญิงเพ็ญรดี ลิชำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๖๔

เด็กหญิงเมธิณี สุวรรณโฉม
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๖๕

เด็กหญิงแพรวา ชนะชัยศึก
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๖๖

เด็กหญิงไอรดา ผาดี

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๖๗

เด็กหญิงไอริณ เดชห้วยไผ่
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๖๘

นางสาวกุลธิดา พระภักดี
๒๗/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๖๙

นายคมสัน เอียมคำ

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๗๐

นางสาวณัฐฐา นามพุดซา
๐๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๗๑

นางสาวธมนวรรณ ใจบำรุง
๐๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๗๒

นางสาวธัญวรรณ พรชาวนา

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๗๓

นางสาวนฤมล คนคล่อง
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๗๔

นางสาวนันท์ชพร ลีวัง
๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๗๕

นายพชรพงษ์ จิตรทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๗๖

นางสาวพิยะดา ทับพันธ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๗๗

นางสาวศิริลักษณ์ กลินแย้ม

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๗๘

นางสาวศิริวรรณ อุปถัมภ์
๐๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๗๙

นางสาวสุธิดา แก่นนาคำ
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๘๐

นางสาวอมรรัตน์ กรองแก้ว
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๘๑

นางสาวเสาวลักษณ์ ลาธิ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๘๒

เด็กหญิงภัทรวรรณ มากด่าน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๘๓

เด็กชายกิตติ ต่วนทอง
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๘๔

เด็กชายกิตติพศ ทองดอนน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๖๘๕

เด็กชายกิตติพศ อินทร์โพธิ

์

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๘๖

เด็กชายกิตติภัฎ ทัตทาน
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๘๗

เด็กหญิงจารุมน สิงคะนอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๘๘

เด็กชายจิตติพัฒน์ ขาวสะอาด

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๘๙

เด็กหญิงจิรัญญา เถาวัลย์
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๙๐

เด็กหญิงจุฑามาศ พลสว่าง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๙๑

เด็กชายฉัตรชัย หุ่นดำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๙๒

เด็กหญิงฐิตาสิรี ถนอมจิตร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๙๓

เด็กหญิงณัฐณิชา แย้มขะมัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๙๔

เด็กหญิงดวงกมล สุขสมบัติ
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๙๕

เด็กชายธนดล ขันจอก
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ มันชาวนา

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๙๗

เด็กชายธนวัฒน์ รอดคง
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๙๘

เด็กชายธนวัฒน์ โคกทอง
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๖๙๙

เด็กชายนราธิป ชอนบุรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๐๐
เด็กชายนวมินทร์ บำรุง

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๐๑

เด็กชายนัทธพงศ์ ศรีอักษร
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๐๒

เด็กหญิงนันท์นิชา ใบบุญ

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๐๓

เด็กหญิงนุชจรินทร์ ฤทธิกระโทก

์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๐๔

เด็กชายบัณฑิต ทับชาวนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๐๕

เด็กชายปุณณภพ เสือชาวนา
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๐๖

เด็กชายพงศธร อัศวภูมิ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๐๗

เด็กชายพงศภัค บุญยิง

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๐๘

เด็กหญิงพรรวษา พิชัยพาณิชย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๐๙

เด็กชายภาคภูมิ มากจุ้ย
๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๑๐

เด็กชายภาคภูมิ แสนสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๑๑

เด็กชายภานุพงศ์ เทศกา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๑๒

เด็กชายภูชนะ สีไพลอ่อน
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๑๓

เด็กหญิงยศวดี เหล่ากำเนิด
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๑๔

เด็กชายรัฐภูมิ ว่างตระกูล
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๑๕

เด็กชายรัฐภูมิ สงครามยศ
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๑๖

เด็กชายวชิรวิทย์ หาญเชิงชัย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๑๗

เด็กหญิงวรรณวิสา สุขศรี
๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๑๘

เด็กชายวาริท แก้วกำเนิด
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๑๙

เด็กหญิงวิลาศิณี หนูท่านา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๗๒๐

เด็กหญิงสรนันท์ พลสว่าง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๒๑

เด็กชายสรสิช ขาวอุบล
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๒๒

เด็กชายสุภนัย เกตุเพชร
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๒๓

เด็กหญิงสุภัชชา หนูท่านา
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๒๔

เด็กชายสุรศักดิ

์

ยีโถหุ่น

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๒๕

เด็กหญิงสโรชา สังข์วงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๒๖

เด็กหญิงสโรชา อำสำลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๒๗

เด็กหญิงอรณิชา นาคกุญชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๒๘

เด็กชายอรุชา โพธิดง

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๒๙

เด็กชายอลงกรณ์ เดชเดชา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๓๐

เด็กหญิงอารยา ถึงสุข
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๓๑

เด็กชายเกียรติยศ ชุนเชิด
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๓๒

เด็กชายเกียรติยศ แสงชาวนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๓๓

เด็กหญิงแพรวา สว่างวงษ์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๓๔

เด็กชายกันติทัต เดชาโมรกุล
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๓๕

เด็กชายธัณวา สายทอง
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๓๖

เด็กหญิงธาราทิพย์ เกตุสิงห์สร้อย
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๓๗

เด็กชายบุญยฤทธิ

์

มากบางแก้ว
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๓๘

เด็กหญิงพัชรัฐดา สุวรรณเนตร
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๓๙

เด็กหญิงพูลสุข จิตตบุตร
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๔๐

เด็กชายสมพงศ์ ฤทธิกระโทก

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๔๑

เด็กหญิงสุนิสา อุปนันท์
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๔๒

เด็กชายอภิสิทธ์ งอกคำ
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๔๓

เด็กชายไชยวัฒน์ เมาระพงษ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๕๙/๒๗๔๔

เด็กชายชัยภัทร พันหลัก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๔๕

เด็กชายธณัฐวรรธน์ สิรอรรถนันท์
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๔๖
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สุวรรณวงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๔๗

เด็กหญิงกัลยารัตน์ เกตุแย้ม
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๔๘

เด็กชายวรัญู เหม็นแดง
๐๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๔๙

เด็กชายคมชาญ เนตรรุ่ง
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๕๐

เด็กหญิงจินตภา แตงหมี

๒๑/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๕๑

เด็กชายณฐนน อิมกระจ่าง

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๕๒

เด็กชายภานุวัฒน์ กางสือ
๐๗/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๕๓

เด็กหญิงชลิตวรรณ ศรีเพชร
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๕๔
เด็กชายชัยชาญนันต์ น้อยเมือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๗๕๕

เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีจันทร์
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๕๖

เด็กหญิงณัฐชา พืงโพธิสภ

่ ์

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๕๗

เด็กหญิงณัฐธิดา วันเทียง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๕๘

เด็กหญิงพรนภา ดีอินทร์
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๕๙

นางสาวชลมาศ บัวบานแย้ม
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๖๐

นางสาวณัฐพร เกตุเพชร
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๖๑

เด็กหญิงธมนวรรณ สมเฉลา
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๖๒

นางสาวนันท์นภัส ธูปคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๖๓

นางสาวพิชชาพร โชติกอนุชิต
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๖๔

เด็กหญิงมนทิรา บุญแช่มชู
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๖๕

นางสาววีรยา จันทร์รักษ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๖๖

นางสาวสกุลเกศ เนตรช่วงโชติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๖๗

เด็กหญิงสุนิตรา แจงทอง
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๖๘

นางสาวกุลภรณ์ คชยิม

้

๒๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๖๙

นางสาวนพมาศ อ่อนพรม
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๗๐

นางสาวสุทธิดา หลำตี
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๗๑

นางสาวพิชญ์สินี คำตา
๐๒/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๗๒

นางสาวศิริลักษณ์ ส่งเมา
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๕๙/๒๗๗๓

เด็กชายธนกฤต ปนแสง
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๗๔

เด็กชายพีรพล คำมีมา
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๗๕

เด็กชายรัฐภูมิ สวัสดี
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๗๖

เด็กชายวรเมธ พวงเงิน
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๗๗

เด็กหญิงสุวรรณา พรมเทียน
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๗๘

เด็กหญิงอรปรียา ภักดีพงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๗๙

เด็กหญิงธัญชนก ถินซือตรง

่ ่

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๘๐

เด็กหญิงวัณษา อำเขียว
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๘๑

เด็กหญิงกัญญาภัค ศรีจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๘๒

เด็กชายกิตติธัช ทองนรินทร์
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๘๓

เด็กหญิงชลิตา แปงใจ
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๘๔

เด็กหญิงสิรีธร ดายี

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๘๕

เด็กชายเสกสรร นามโคตม์
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๘๖

เด็กชายไตรภพ ชืนเมือง

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๘๗

เด็กหญิงกนกพิชญ์ แก้วศรีใส
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๘๘

เด็กหญิงชลิตา รอดมัน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๘๙

เด็กหญิงบุษราพร บุญประมุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๗๙๐

เด็กหญิงมนฐิตา พวงเงิน
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๙๑

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย แก้วประเสริฐ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๙๒

เด็กหญิงสุพรรษา โยโส
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๙๓

เด็กหญิงนิภาวรรณ เนียมสวรรค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๙๔

เด็กหญิงวิภาวี เอียมพูล

่

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๙๕

เด็กชายศุภกร ทองดอนคำ
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๙๖

นางสาวสิริวิมล พวงเงิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๕๙/๒๗๙๗

เด็กหญิงจิราภรณ์ ฤทธิอ่องรัก

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๔๕๙/๒๗๙๘

เด็กหญิงณิชา โกษศิริศิลป
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๔๕๙/๒๗๙๙

เด็กหญิงภาณุมาศ ธูปคำ
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๔๕๙/๒๘๐๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนคำนาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๔๕๙/๒๘๐๑

เด็กหญิงวทันยา มะโพงเพ็ง

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๔๕๙/๒๘๐๒

เด็กหญิงอริสา คำมีมา
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๔๕๙/๒๘๐๓

เด็กชายจิรายุทธ โอชะ
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๐๔

เด็กหญิงจุฑามาศ ทองทับ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๐๕

เด็กหญิงฐิติวรดา ทองสุข
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๐๖

เด็กหญิงพรพิมล พิมอูป
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๐๗
เด็กหญิงวลัลลักษณ์ รอดเมือง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๐๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพพันพา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๐๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ โพธิคงคา

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๑๐

เด็กหญิงกรกนก โฉมแดง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๑๑

เด็กหญิงวันนิศา เจริญภาพ
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๑๒

เด็กชายญาณเทพ พิมอูป
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๑๓

เด็กหญิงนำทิพย์ โพธิคงคา

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๑๔

เด็กหญิงวารินทร์ จันทร์หมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๑๕

เด็กชายศิริศักดิ

์

เสวิสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๑๖

เด็กชายเจนภพ พิมอูป
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๑๗

เด็กหญิงแสงดาว ตามระเบียบ
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๑๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สุกคง
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๑๙

เด็กหญิงเอมอร รุ่งรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๕๙/๒๘๒๐

เด็กหญิงกัลยกร อ่อนด้วง
๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๘๒๑

เด็กหญิงณิชา ใจสมัคร
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๘๒๒

เด็กชายธีรภัทร์ เพชรชาญชัย

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๘๒๓

เด็กหญิงสิรินทรา จันดี
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๘๒๔

เด็กชายกรวิชญ์ ขิงหอม
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๘๒๕

เด็กชายกลวัชร อ่อนแตง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๘๒๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

รอดปลืม

้

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๘๒๗

เด็กชายนเรศ ปาวงษ์
๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๘๒๘

เด็กหญิงวณิดา คำสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๘๒๙

เด็กชายวุฒิชัย ผาบสละ
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๘๓๐

เด็กหญิงธมนวรรณ เอียมสำอางค์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๘๓๑

เด็กชายอัครพล แสงเจริญ
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๘๓๒

เด็กหญิงกณิกา จันทะคุณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๓๓

เด็กหญิงจิรัชยา ผันวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๓๔

เด็กชายชนาธิป บัวแก้ว
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๓๕

เด็กหญิงชนินาถ จันทะคุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๓๖

เด็กชายฐิติพงศ์ สุชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สีดวง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๓๘

เด็กหญิงปาริชาต แย้มแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๓๙

เด็กชายพงศกร มีทา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๔๐

เด็กชายพลภัทร โสภะสาระ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๔๑

เด็กชายสุทิวัส ภูผา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๔๒

เด็กชายอนุกูล ผาสม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๔๓

เด็กหญิงกรรณิกา มาสุข
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๔๔

เด็กชายกิตติภพ รินสาร
๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๔๕

เด็กชายจักรภัทร เชยกัน
๒๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๔๖

เด็กหญิงฐิติชญา ศรีมา
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๔๗

เด็กชายสุรัตน์ อินถา
๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๔๘

เด็กหญิงอภัสรา แก้วฉิม
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๔๙

เด็กหญิงอภิสรา อินใหญ่
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๕๐

เด็กหญิงอัญชิสา บุญรุณโพ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๕๑

เด็กชายจตุพงษ์ จันทะคุณ
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๕๒

เด็กหญิงสาธิดา สีนวล
๑๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๕๓

นายปรเมษฐ์ เมืองเปรม
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๕๔

นางสาวเมธาวี เทียงธรรมโม

่

๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๕๕

เด็กชายพิทักษ์ จันทะคุณ
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกระบาก วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๕๖

เด็กหญิงศิริวรรณ จันดาหาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระบาก วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๕๙/๒๘๕๗

เด็กหญิงจิตรกัญญา เสาเพ็ง
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๕๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นัยนา
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๕๙

เด็กหญิงดวงกมล สีเงิน
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๒ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๘๖๐

เด็กชายปรเมต ทองสุข
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๖๑

เด็กหญิงพัชรพร อุ่นแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๖๒

เด็กชายพิทักษ์พงศ์ ดาแว่น
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๖๓

เด็กหญิงพิมพ์วิภา อินมัน

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๖๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ฉำอ้น
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๖๕

เด็กชายยศกร ฉิมมาปอ
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๖๖

เด็กหญิงศศิประภา สระแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๖๗

เด็กหญิงทิพวรรณ ขามก้อน
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๖๘

เด็กหญิงนภัสสร สะเอียบคง
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๖๙

เด็กหญิงพัชรพร รอดฝุน
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๗๐

เด็กชายพุฒิพงศ์ ดาแว่น
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๗๑

เด็กหญิงภาสินี ฉิมมาปอ

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๗๒

เด็กชายรัชชานน อินชูรัน

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๗๓

เด็กหญิงสนทรา สัพโส
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๗๔

เด็กหญิงสราวลี พุ่มพร
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๗๕

เด็กหญิงเบญจมาศ บำเพ็ญบุญ
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๗๖

เด็กหญิงกรกนก ฉิมมาปอ
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๗๗

เด็กหญิงขนิษฐา พาทา
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๗๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ เพชรสำนัก

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๗๙

เด็กหญิงปราปรียา โพธิวงษ์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๘๐

เด็กหญิงพาณิภัค สมเฉลา
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๘๑

เด็กชายภูวนัตถ์ พาทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๘๒

เด็กหญิงมาริสา ไพรศรีทา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๘๓

เด็กหญิงศุพรัตน์ มาตรา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๘๔

เด็กหญิงอิสรียา นาแพงสอน
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๘๕

เด็กหญิงกมลชนก มีจันโท
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๕๙/๒๘๘๖

เด็กหญิงนวรัตน์ เมืองเปรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๘๗

เด็กหญิงภิญญาดา พุ่มพร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๘๘

เด็กหญิงปวีณา พรมพุ้ย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๘๙

เด็กชายพัลลภ สังชัย

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๙๐

เด็กหญิงสุธิดา ศรีแก้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๙๑

เด็กหญิงอาทิตะยา สายสะอาด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๙๒

เด็กหญิงจีรนา เพชรเกตุ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๙๓
เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์

ก้อนทอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๙๔

เด็กชายรัชวุฒิ เพ็ชรเกตุ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๓ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๒๘๙๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

เถาอินทร์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๙๖

เด็กชายอนุรักษ์ ดีก่อผล
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๙๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกตุทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๙๘

เด็กหญิงชลธิชา อู่แสนขันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๘๙๙

เด็กชายนันทวัฒน์ พรมทัน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๙๐๐
เด็กชายสัญญา คำเงิน

๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๙๐๑

เด็กชายกิตติพงษ์ เนียมหอม
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๙๐๒

เด็กชายดนุสรณ์ เสาโกมุท
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๙๐๓

เด็กชายธนพล เพชรชาญชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๙๐๔

เด็กชายธนพัฒน์ พุ่มพร
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๙๐๕

เด็กชายศิวกร พลทองดี
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๙๐๖

เด็กชายสิรวิชญ์ มาประสิทธิ

์

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๙๐๗

เด็กหญิงปณฑิกา สังชัย
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๔๕๙/๒๙๐๘

เด็กหญิงสวรส เมืองเปรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง วัดห้วยเจียง  

พล ๓๔๕๙/๒๙๐๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ จุรุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง วัดห้วยเจียง  

พล ๓๔๕๙/๒๙๑๐

เด็กชายนันทวุฒิ ส่งแจ้ง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระดุน วัดคุ้งใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๙๑๑

เด็กหญิงพิมพ์ระดา ดีศิริ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระดุน วัดคุ้งใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๙๑๒

เด็กหญิงกรวรรณ อยู่เพชร
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระดุน วัดคุ้งใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๙๑๓

เด็กชายธนากร มากเหลือ
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่ากระดุน วัดคุ้งใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๙๑๔

เด็กชายภูนิวัฒน์ นุชชม
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากระดุน วัดคุ้งใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๙๑๕

เด็กชายสุรเชษฐ์ เกตุแก้ว
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่ากระดุน วัดคุ้งใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๒๙๑๖

เด็กหญิงเบญญา ท้วมคำ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม วัดท่างาม  

พล ๓๔๕๙/๒๙๑๗

เด็กหญิงสุธิดา สอนส่งเสริม
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน วัดท่าหนอง  

พล ๓๔๕๙/๒๙๑๘

เด็กหญิงกรรณิการ์ ภาระวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๕๙/๒๙๑๙

เด็กชายธิติวุฒิ ไชยมาตย์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๕๙/๒๙๒๐

เด็กชายสนัญภูมิ กลึงกลิน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๕๙/๒๙๒๑

เด็กหญิงอรวรรณ ภาระวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๕๙/๒๙๒๒

เด็กชายเพิมพูน

่

บุญช่วยชู
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๕๙/๒๙๒๓

เด็กชายณัฐพล ยอดเพชร
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๕๙/๒๙๒๔

เด็กชายบุญพิทักษ์ แดงหิรัญ
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๕๙/๒๙๒๕

เด็กชายสหรัฐ เพชรสี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๕๙/๒๙๒๖

เด็กหญิงวรรณา อุ่นวงค์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๕๙/๒๙๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา ทัศนะ
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๕๙/๒๙๒๘

เด็กหญิงเกวลิน ทองยิม

้

๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๕๙/๒๙๒๙
เด็กหญิงกนกกาญจน์ อุ่นเรือน

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๔ / ๒๐๓
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พล ๓๔๕๙/๒๙๓๐

เด็กหญิงกนกวรรณ บุญญะ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๓๑

เด็กหญิงกมลชนก โตใหญ่
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๓๒

เด็กชายกฤติภาส คชยิม

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๓๓

เด็กหญิงกวิสรา สุขชืน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๓๔

เด็กหญิงกัญจนพร เพ็งพูล
๐๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๓๕

เด็กหญิงกัลญา สุขไธสง
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๓๖

เด็กหญิงนภัสสร ศรีเมือง
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๓๗

เด็กหญิงนันทัชพร ตรงต่อกิจ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๓๘

เด็กหญิงนำเพชร ทีรัก

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๓๙

เด็กหญิงปภาดา ศรีหาทับ
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๔๐

เด็กหญิงพกาวรรณ รุ่งสว่าง
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๔๑

เด็กชายพงศ์พัทธ์ อ่อนดาบ
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๔๒

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผลอินทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๔๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แย้มเกษร
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๔๔

เด็กหญิงยุวดี น้อยนึง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๔๕

เด็กหญิงรัชนีกร ทองอยู่
๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๔๖
เด็กหญิงศรีวตาภรณ์ ทองพูน

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๔๗

เด็กหญิงสุวภัทร บุตรที
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๔๘

เด็กชายเจนณรงค์ จู๊ดศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๔๙

เด็กหญิงบุปภัทชา หลินน่วม
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๕๐

เด็กหญิงมณีรัตน์ ปงเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๕๑

เด็กหญิงปนแก้ว ศรีสมพันธ์
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๕๒

เด็กชายพัชรพล ปนตา
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๕๓

เด็กหญิงรัตติกาล เพียรหลำ

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๕๔

เด็กหญิงวรัญญา แก้วสีใส
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๕๕

เด็กหญิงวิชญาพร บัวแย้ม
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๕๖

เด็กชายศาสตรา เพ็งเพชร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๕๗

เด็กหญิงกัญจนพร ทองพูน
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๕๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ แก้วโต
๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๕๙

เด็กหญิงกานต์ธิดา รัตนเกียรติกุล
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๖๐

เด็กหญิงจันทิมา บุญดี
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๖๑

เด็กหญิงจินดาพร วัฒนวานิชย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๖๒

เด็กหญิงจิราภา บัวบานแย้ม
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๖๓

เด็กหญิงธนกาญจน์ อำสุข
๑๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๖๔

เด็กชายธนวันต์ บุญทัง

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๕ / ๒๐๓

้
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พล ๓๔๕๙/๒๙๖๕

นางสาวธัญญารัตน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ
๐๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๖๖

เด็กหญิงนิธิวดี มีอุดร
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๖๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ บานทอง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เขือนก้าว

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๖๙

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บัวด้วง
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๗๐

เด็กชายพีรภัทร มีอุดร
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๗๑

เด็กหญิงภัทรลดา เหม็นแดง
๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๗๒

เด็กชายสราวุธ โตแตง
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๗๓

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีชาวนา
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๗๔

เด็กหญิงอมรทิพย์ สินมา
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๗๕

เด็กหญิงอรนิชา เหม็นดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๗๖

เด็กหญิงอารยา พงษ์ไพกูล
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๗๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แชมี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๗๘

เด็กหญิงจันทกานต์ บุญทัง

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๗๙

เด็กหญิงบุณฑริกา ทองพลับ
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๘๐

เด็กหญิงปวีณา บุญยัง
๑๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๘๑

นางสาวยมลพร ถินซือตรง

่ ่

๒๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๘๒

เด็กหญิงวิภาพรรณ จันทร์แปน
๑๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๘๓

นายอนุชา ทัศนะ

๒๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๘๔

เด็กหญิงอภิสรา อินทร์มณี
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๘๕

เด็กหญิงอภิสรา เอียมบู่

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๘๖

เด็กหญิงอมรรัตน์ พุ่มแจ้ง
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๘๗
เด็กชายอัคราภิวัฒน์ ฉิมแย้ม

๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๘๘

เด็กชายโชคชัย สุขกะจะ
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๘๙

เด็กหญิงปุณยาพร คุ่ยเซียะ

๊

๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)
วัดสันติวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๙๙๐

เด็กชายเดชาวัต จันทร์ส่ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)

วัดสันติวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๒๙๙๑

เด็กหญิงคุณัญญา เหลือผล
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๙๒

เด็กหญิงญาณาธิป กุลคง
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๙๓

เด็กหญิงณิชาภัทร ปลอดโปร่ง
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๙๔

เด็กหญิงวิลาสินี ทับทิม
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๙๕

เด็กหญิงสราสินีย์ หอมจันทร์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๙๖

เด็กหญิงเนตรดารา ลีปลา
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๙๗

เด็กหญิงเบญจพร กุลคง
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๙๘

เด็กหญิงกฤษณา จันทร์เกิด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๒๙๙๙

เด็กชายจารุเดช เพ็งเพชร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๖ / ๒๐๓

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๐๐๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มันถึง

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๐๑
เด็กชายธนชัย คุ้มพวง

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๐๒
เด็กหญิงธนัชชา บุญมา

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๐๓
เด็กชายธีรวัฒน์ บุญคำ

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๐๔
เด็กหญิงสลิตตา แก้วทองแท้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๐๕
เด็กหญิงอรอุมา แสงรัก

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๐๖
เด็กหญิงเสาวรัตน์ เพ็งเพชร

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๐๗
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สมาคม

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๐๘
เด็กหญิงจีราพร มากขำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๐๙
เด็กหญิงดวงพร สุขปานกลาง

๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๑๐
เด็กหญิงธีรตา จันทร์ดี

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๑๑

เด็กหญิงปภาดา รักธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๑๒

เด็กหญิงปภาดา แตงดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๑๓

เด็กหญิงเกศกนก อินทร์สูนย์
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๑๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

แสงรัก
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๑๕

เด็กชายภูริวัฒน์ สุริยวงศ์
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๕๙/๓๐๑๖

เด็กหญิงนันท์นพิน ผ่องใส
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๑๗

เด็กหญิงพิมชนก แสนสุวรรณ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๑๘

เด็กหญิงวนาพรรณ โสภา
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๑๙

เด็กชายชนินทร์ เล้าเนืองรินทร์
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๒๐
เด็กหญิงบวรลักษณ์ อินดี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๒๑

เด็กหญิงภัทรนันท์ ลือชา
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๒๒

เด็กหญิงมโนชา บุญช่วยชู
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๒๓

เด็กชายวิวัฒน์ หินตัง

้

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๒๔

เด็กชายธีรภัทร นิลดี
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๒๕

เด็กชายนนทพัทธ์ จีนสลุด
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๒๖

เด็กหญิงภัททิยา ขำหินลาด
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๒๗

เด็กชายกฤตนัย เสือพร
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๒๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ กุลคง
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๒๙

เด็กหญิงจีรนันท์ เทียงธรรมโม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๓๐
เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณโณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๓๑

เด็กชายศิริชัย ทองเหล็ก

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๓๒

เด็กหญิงศุภากร ดอนพิมพา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๓๓

เด็กหญิงสุภาพร คลังเงิน
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๓๔

เด็กหญิงกานต์สินี ฟางเฟอย
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๗ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๐๓๕

เด็กหญิงชุติมา พานทอง
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๕๙/๓๐๓๖

เด็กหญิงปยวรรณ ไชยแสง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๕๙/๓๐๓๗

เด็กชายวีรภัทร จันทร์สุวงค์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๕๙/๓๐๓๘

เด็กหญิงกรวรรณ แก้วมะ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๕๙/๓๐๓๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สิงหะ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๕๙/๓๐๔๐
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชียงมา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๕๙/๓๐๔๑

เด็กชายธนวัฒน์ ศักขินาดี
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๕๙/๓๐๔๒

เด็กหญิงพิชามญชุ์ อำไพบูลย์
๐๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๕๙/๓๐๔๓

เด็กหญิงมณธิฌา บุญทาแดง

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๕๙/๓๐๔๔

เด็กชายสุวรรณ สุขมัน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๐๔๕

เด็กชายวิชาญ ยุติ
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๐๔๖

เด็กชายมิงขวัญ

่

ทองมีมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๔๗

เด็กชายอรรถนนท์ สุขจันทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๔๘

เด็กหญิงปริยาภัทร อักษรชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๔๙

เด็กหญิงนัชชา ดวงธรรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๕๐
เด็กหญิงณัฏชา พงษ์ฉาย

๒๔/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๕๑

เด็กหญิงเข็มอัปสร กันอยู่
๑๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๕๒

เด็กหญิงชลธิชา จูมวันนา
๑๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๕๓

เด็กหญิงอภิสรา พุ่มเกตุ
๑๗/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๕๔

เด็กหญิงนลินทิพย์ สร้อยวิชา
๒๓/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๕๕

เด็กหญิงชมพูนุช สมนึก
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๕๖

เด็กหญิงสุลาวัลย์ จันทองคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๕๗

เด็กหญิงอรวรรณ ภิรมย์เมือง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๕๘

เด็กหญิงณัฐวดี งามเจริญ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๕๙

เด็กหญิงพรชนก อินทร์ทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๖๐
เด็กหญิงปวีณา ธรรมโลกา

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๖๑

เด็กหญิงรุจิรา แสนคำ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๖๒

เด็กหญิงกรกมล เม่งมังมี

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๖๓

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ฉำเอียม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๖๔

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ บุญคุ้ม
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๖๕

เด็กหญิงเปรมปรีดา บุตตรา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๖๖
เด็กหญิงรังศิยาพักตร์

หาญลิพงศ์
๒๒/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๖๗

เด็กหญิงณัชชา ดีมากมี
๐๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๖๘

เด็กหญิงฉันชนก ปลืมบำเรอ

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๖๙

เด็กหญิงประภัสสร บัวระวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๘ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๐๗๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ กุลฉวะ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๗๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ศรประสิทธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๗๒

เด็กหญิงกมลรัตน์ หอมขจร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๗๓

เด็กหญิงจิดาภา สังวาลคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๗๔

เด็กหญิงชัญญานุช อินแก้ว

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๗๕

เด็กหญิงวนิชพร จูมวันนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๗๖

เด็กหญิงเจนิสตา มีเมตตา
๑๘/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๗๗

เด็กหญิงสุภชา มีพาด
๑๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๗๘

เด็กหญิงวรัญญา โพธิทอง

์

๑๙/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๗๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคหวัง

๐๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๘๐ เด็กหญิงอรรถจนาพร
แสงนาค

๑๕/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๘๑

เด็กหญิงสุอารี ไม้ทองดี
๒๔/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๘๒

เด็กชายจิรายุ สุวรรณเมฆ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๘๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา จันทร์แย้มสงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๘๔

เด็กหญิงณัฐชา อำทัพ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๘๕

เด็กชายณัฐปธาน พุ่มมรดก

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๘๖

เด็กชายตนุภัทร มากบ้านบึง
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๘๗

เด็กชายธรรมรัตนะ เดือนหงาย
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๘๘

เด็กชายนิติภูมิ พันมี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๘๙

เด็กชายวาคิม ทองประเสริฐ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๙๐
เด็กชายศุภกร กลินสำอางค์

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๙๑

เด็กชายสิทธิพร คงมี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๙๒

เด็กหญิงไฉไล สวนนุ่ม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๐๙๓

เด็กหญิงกัลยกร ควรบุปผา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๐๙๔

เด็กหญิงชาลิสา บุญมี
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๐๙๕

เด็กชายธนโชติ จันอิน
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๐๙๖

เด็กชายประกิต ชัยปญหา
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๐๙๗

เด็กชายปยภูมิ ต๊ะปญญา
๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๐๙๘

เด็กหญิงพรรณสร ศรีพูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๐๙๙

เด็กชายภานุพงศ์ สุทธิสุวรรณ
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๐๐
เด็กชายวณัฐพงษ์ จันทารัมย์

๓๐/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๐๑

เด็กหญิงวรัญญา มันนุช

่

๑๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๐๒

เด็กชายวรัญู จันทร์ฉิม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๐๓

เด็กชายวีระพงศ์ สง่าชาติ
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๐๔

เด็กหญิงศิริกัญญา เอียดขาว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๑๐๕

เด็กชายหิรัณยวัต เอียมสนธิ

่

๑๖/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๐๖

เด็กชายอภิรักษ์ น้อยห่วง

๑๑/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๐๗

เด็กชายเจษฎา ชนพิมาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๐๘

เด็กชายเจษฎา เสนาพิทักษ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๐๙

เด็กชายเจษฏา ราวิน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๑๐

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สุริเวก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๑๑

เด็กชายธีรภัทร์ เจริญวิฒนาสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๑๒

เด็กหญิงนันทนา วงศ์ครุฑ
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๑๓

เด็กหญิงกฤตยา เรือนทอง
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๑๔

เด็กชายณัฐชนน พินิจทรัพย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองคำพา
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๑๖

เด็กชายธนากร จันทร์ทา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๑๗

เด็กชายธนาวุฒิ พูลนุช
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๑๘

เด็กชายนาครินทร์ เขียวเพียร
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๑๙

เด็กชายมนตรี ศรีเจริญ
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๒๐

เด็กหญิงมาลิณี ทีทัดด้วง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๒๑

เด็กชายรวีวัฒน์ จันทร์เขียว

๑๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๒๒

เด็กหญิงวิจิตรา งามสอาด
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๒๓

เด็กหญิงอรทัย ภูแข่งศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๒๔

เด็กชายเปรมชัย จงกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๒๕

เด็กหญิงเพ็ญนภา นิมนวล

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๕๙/๓๑๒๖

เด็กหญิงกชพร กำลังหาญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๒๗

เด็กชายธนดล มะลิลาลัย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๒๘

เด็กหญิงธัญญา อุทยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๒๙

เด็กชายธีรภัทร เมืองพลอย
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๓๐

เด็กหญิงนิศาชล จำนงค์เนียร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๓๑

เด็กหญิงปรียา รืนอุรา

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๓๒

เด็กชายพัชรพล จ่างแก้ว
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๓๓

เด็กชายรัตนกูล พรหมเทียน
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๓๔

เด็กหญิงสัณห์สินี ชืนใจชน

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๓๕

เด็กชายแทนคุณ ปานอ่วม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๓๖

เด็กหญิงอภิชญา เรืองจรูญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๓๗

เด็กหญิงบุษกร จำนงค์เนียร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๓๘

เด็กหญิงณัฐณิชา ตันตุลา
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๓๙

เด็กชายพงศกร พรหมจารี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๑๔๐

เด็กหญิงศิรภัสสร อุ่นคำ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๔๑

เด็กชายศุภวิชญ์ การะเกตุ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๔๒

เด็กหญิงอัญชลี จูมวันนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๔๓

เด็กหญิงเนตรชนก รัตนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๔๔

เด็กชายนฤสรณ์ ใจพันธ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๔๕

เด็กชายรัฐชนก ธรรมลี
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๔๖

เด็กชายอนุสรณ์ เสนาพิทักษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๔๗

เด็กชายธีรภัทร์ ฉลาดคิด
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๔๘

เด็กหญิงฟาใส คำคูณ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๔๙

เด็กหญิงมณีมนฑ์ ยอดสุวรรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๕๐

เด็กหญิงวรดา สุขนวล
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๕๑

เด็กหญิงจันทรา สาริกา

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๕๒

เด็กชายณัฐกร ดอนไพร
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๕๓

เด็กชายตริน เพิมพูล

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๕๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไสยสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๕๕

เด็กชายประพันธ์ เพ็งไทย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๕๖

เด็กชายพงไพร พิสิฐพัฒนพงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๕๗

เด็กชายพิชญดม์ โพธิจันทร์

์

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๕๘

เด็กชายภัชรพล คุณพาที
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๕๙

เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิสาร
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๖๐

เด็กชายรวีรุ่ง ลิวขจรศักดิ

่ ์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๖๑

เด็กหญิงวรัญญา บุญเดช
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๖๒

เด็กหญิงกีรติกา จูมวันนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๖๓

เด็กชายณัฐนันท์ มะรังษี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๖๔

เด็กหญิงภัทรวดี โพธิจันทร์

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๖๕

เด็กชายมงคล ดอนไพร
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๖๖

เด็กหญิงศศิการณ์ แสงพารา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๖๗

เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ลอ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๖๘

เด็กชายอรรถพล สว่างวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๖๙

เด็กชายชัยพัทธ์ ยิมสบาย

้

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๗๐

เด็กหญิงฐิดาพา เพลงปาน
๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๗๑

เด็กชายศรายุธ เกิดสมบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๗๒

เด็กชายเจษฎา พรมมา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๗๓

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศิริสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๗๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ พรมมา
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๑๗๕

เด็กชายดนัย บัวทองท้าว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๗๖

เด็กหญิงธวัลรัตน์ พลอยแก้ว
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๗๗

เด็กชายเวสารัช รสดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๗๘

เด็กชายโกมินทร์ เหล่ามูล
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๗๙

เด็กชายอดิศักดิ

์

สระทองแผน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๘๐

เด็กหญิงเกตสุดา แสงหิรัญ

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๕๙/๓๑๘๑

เด็กชายกฤษฎา เครือพับ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๘๒

เด็กชายณัฏฐากร แย้มสรวน
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๘๓

เด็กชายณัฐกร นันต์ธนะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๘๔

เด็กหญิงณัฐนิชา แม้นพรหม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ วิลัยเลิศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๘๖

เด็กชายนิธินันท์ แก้วหลำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๘๗

เด็กชายนิรพันธ์ โท้แก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๘๘

เด็กชายพร้อมพล โอทอง
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๘๙

เด็กหญิงระดา ไสยสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๙๐

เด็กชายวรพงษ์ สิงห์โฉม
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๙๑

เด็กชายวรรธนะ โหงมารถ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๙๒

เด็กหญิงวิยะดา พุทธแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๙๓

เด็กชายวิรุฬห์ โรจนแพทย์
๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๙๔

เด็กชายวิศรุต ทองภิรมย์
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๙๕

เด็กหญิงศรุตยา จันทาสี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๙๖

เด็กชายอชิตพล เสนาพิทักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๙๗

เด็กชายอดิศร มูลสรวง
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๙๘

เด็กชายอนุรักษ์ ใจพันธุ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๑๙๙

เด็กชายอภิวิชญ์ ราศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๐๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชาร์ สระทองอยู่

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๐๑

เด็กชายทัศน์ชัย ศรีบุญเรือง
๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๐๒

เด็กชายธนาธิป อยู่ทิพย์
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๐๓

เด็กชายพีระเดช เพ็ญสูตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๐๔

เด็กหญิงลลนา แก้วจิตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๐๕

เด็กชายวรโชติ ทองแพรใจ
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๐๖

เด็กชายศิธิโชค ขันทองดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๐๗

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

พัฒชู
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๐๘

เด็กหญิงอรนิชา ใจมัน

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๐๙

เด็กชายเทพทัต ยอดสุวรรณ
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๒๑๐

เด็กหญิงขวัญสุดา ชูรัตน์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๑๑

เด็กชายณัชพล ทองใบ
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๑๒

เด็กชายณัฐวัตร ปนแก้ว
๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๑๓

เด็กชายทักษิณ วิลัยเลิศ
๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๑๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ วิพงศ์เดช
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๑๕

เด็กชายอนุชา ยวดขุนทด
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๑๖

นายพฤฒินันท์ บุญลาภ
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๑๗

นายวราณุรักษ์ สิงห์กลิน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๑๘

นางสาวศิริพร ชูรัตน์
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๑๙

นางสาวแสนแก้ว กลันศรี

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๒๐

นายเอกนัทต์ เวชกิจ

๑๗/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๒๑

เด็กชายจารุเดช คำอินทร์
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๒๒

เด็กชายณัฏฐกิตติ

์

สนใจ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๒๓

เด็กชายนัฐวัฒน์ ต่อเชือ

้

๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๒๔

เด็กหญิงนิชาพา ศรีอำนอก
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๒๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกิดมี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๒๖

เด็กชายพัชรพล นามเย็น
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๒๗

เด็กชายพัชรพล เพชรพล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๒๘

เด็กชายภูจรัส สง่าชาติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๒๙

เด็กชายรินทร์ สุวิชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๓๐

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ทองคำนุช
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๓๑

เด็กชายวงศธร รัตนติสร้อย
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๓๒

เด็กหญิงสาริสา ชาญฟน
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๓๓

เด็กหญิงสุปวีณ์ เนียมศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๓๔

เด็กชายอุสาหะ พิมกุล
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๕๙/๓๒๓๕

เด็กชายจิรายุ จันทร์ทองอุ่น
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๕๙/๓๒๓๖

เด็กชายณัฐกมล หิงหลวง
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๕๙/๓๒๓๗

เด็กหญิงณัฐธิดา บานเย็น
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๕๙/๓๒๓๘

เด็กหญิงทฤษฎี หวาเกตุ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๕๙/๓๒๓๙

เด็กหญิงนันทิกานต์ เสริมสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๕๙/๓๒๔๐

เด็กชายประวิทย์ อินนาค
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๕๙/๓๒๔๑

เด็กหญิงรุ่งรุจี บัวหลาด
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๕๙/๓๒๔๒

เด็กหญิงวันวิสา หิงหลวง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๕๙/๓๒๔๓

เด็กชายศักดิดา

์

ดีสะตา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๕๙/๓๒๔๔

เด็กชายสรวิชญ์ สุธาพจน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๒๔๕

เด็กหญิงอโรชา พรมแดน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๕๙/๓๒๔๖

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์นิม

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๔๗

เด็กหญิงณญาดา จำปาบาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๔๘

เด็กชายธนโชติ บุตรตาสอน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๔๙

เด็กชายนิธิพัฒน์ แสงอรุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๕๐

เด็กหญิงสุภาพร ครุธจู
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๕๑

เด็กหญิงอภิสรา โตบุญมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๕๒

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เลือนลอย

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๕๓

เด็กชายปวรปรัชญ์ สาลาจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๕๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ช้างพานทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๕๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีชมภู
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๕๖

เด็กชายศรายุทธ สนมฉำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๕๗

เด็กหญิงจิรภิญญา รักษาธรรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๕๘

เด็กชายณัฐภูมิ โหงมาตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๕๙

เด็กชายธนวัฒณ์ เอียมมา

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๖๐

เด็กหญิงนวพรรษ เอียมมา

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๖๑

เด็กหญิงประภาสิริ ศรีอุ่นดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๖๒

เด็กชายพงศกร คชนิล
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๖๓

เด็กชายพงศกร สิงห์สี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๖๔

เด็กหญิงพรหมพร หินแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๖๕

เด็กชายพาณิชย์ สระทองด้วง
๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๖๖

เด็กหญิงรัตติยา กันจะนะ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๖๗

เด็กชายรัตนพล หลักเพ็ชร
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๖๘

เด็กหญิงรุ่งทิวา นุ่มกัลยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๖๙

เด็กชายวิรุฬกานต์ อาจแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๗๐

เด็กหญิงศรัณย์พร จันทร์สุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๗๑

เด็กหญิงสุจินดา ทองระย้า
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๗๒

เด็กหญิงสุพิชชา ช้างจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๗๓

เด็กหญิงอรนลิน เรืองฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๗๔

เด็กหญิงญาณิศา คำแสง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๗๕

เด็กหญิงนงเยาว์ จันทะโสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๗๖

เด็กชายนพดล ใจมัน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๗๗

เด็กหญิงนลิน อรรถจารุสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๗๘

เด็กหญิงปาณัทดา สุดทอง
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๗๙

เด็กหญิงพรกนก หนูเกตุ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๒๘๐

เด็กหญิงพิชญธิดา เคลือพับ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๘๑

เด็กชายภาณุพงษ์ ศรีใจดำ
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๘๒

เด็กชายอนุชา ฉำฆ้อง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๘๓

เด็กชายอัครพนธ์ คุ้มพ่วง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๘๔

เด็กหญิงเบญจพร ไชยวาลย์
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๘๕

เด็กชายโชควิวัฒน์ ราศรี
๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๘๖

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ประสีระเตสังข์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๘๗

เด็กชายคารม มาคำสาย
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๘๘

เด็กชายชาคริต หมันเรียน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๘๙

เด็กหญิงชิตยาภรณ์ โพธิทอง

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๙๐

เด็กชายชุติสรณ์ สระทองสงค์
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๙๑

เด็กชายธนศักดิ

์

หยีสัน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๙๒

เด็กหญิงธมนวรรณ หนูมาก
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๙๓

เด็กชายธัญญะ พุทธแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๙๔

เด็กหญิงธัญญารัตน์ เงินพัน
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๙๕

เด็กหญิงธัญวรัตน์ โพธิแดง

์

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๙๖

เด็กหญิงนภัสศร แม้นพรหม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๙๗

เด็กหญิงประภัสสร สระทองอยู่
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๙๘

เด็กชายพีรพัฒน์ กันฟก
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๒๙๙

เด็กชายพีรภัทร์ บุญมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๐๐
เด็กชายรณกร บุญมา

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๐๑

เด็กหญิงวนัสา แก้วจิตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๐๒

เด็กหญิงวิสสุตา โพธิแดง

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๐๓

เด็กชายศราวุฒ เอียมมา

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๐๔

เด็กชายอภิชาต สระแก้วมณี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๐๕

เด็กหญิงอริชา ใจพันธุ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๐๖

เด็กชายเนติวิทย์ วงศ์สมัย
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๐๗

เด็กชายเพชรรัตน์ วงษ์สิมบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๐๘

เด็กหญิงกานต์ธิดา กิจโสภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๐๙

เด็กหญิงจันทกาต์ พลสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๑๐

เด็กหญิงชนินาถ จันทร์นิล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๑๑

เด็กหญิงณัชชา ภิญญไทย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๑๒

เด็กชายดลลชา ชูกำลัง
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๑๓

เด็กชายทรงพล พิสมร
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๑๔

เด็กหญิงธนพร กรมเวช
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๓๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ สอนสุภาพ
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๑๖

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ กลินภิรมย์

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๑๗

เด็กหญิงพาขวัญ ศรีสุวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพชรพล
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๑๙

เด็กชายพุฒินาท อ้นแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๒๐

เด็กชายวรเมธ รินลา
๐๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๒๑ เด็กชายเปรมปราโมทย์
เอียมสวัสดิ

่ ์

๒๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๒๒

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สามงามเหล็ก
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๒๓

เด็กชายณัฐวุฒิ พูลสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๒๔

เด็กชายพงศธร ทองภิรมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๒๕

เด็กชายพลกฤต อ่อนละมัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๒๖

เด็กชายภาคภูมิ มันคงดี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๒๗

เด็กชายวิชยุตม์ ปาระจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๒๘

เด็กหญิงสุพัตรา งามศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๒๙

เด็กชายอนันดา สุริมา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๓๐

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขำสุ่ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๕๙/๓๓๓๑

เด็กหญิงสุทธาสินี คุ้มคำ
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดคลองแค  

พล ๓๔๕๙/๓๓๓๒

เด็กชายฐิติกร กรมเวช
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดคลองแค  

พล ๓๔๕๙/๓๓๓๓

เด็กหญิงสุภัชชา บุญเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดคลองแค  

พล ๓๔๕๙/๓๓๓๔

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ปนกลอง
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดคลองแค  

พล ๓๔๕๙/๓๓๓๕

เด็กหญิงสุชานันท์ เกิดกล้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์บำรุง วัดคลองแค  

พล ๓๔๕๙/๓๓๓๖

เด็กชายคุณานนท์ เกตุแย้ม
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๓๗

เด็กหญิงกฤชภา แก้วดิษฐ์
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๓๘

เด็กชายกิตติกวิน พุ่มพวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๓๙

เด็กชายจิรัฐิติกาล โมรินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๔๐

เด็กหญิงชลิตา แย้มสรวญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๔๑

เด็กชายชัยณรงค์ นาคโปย
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๔๒

เด็กชายณัฐฑภรณ์ พรมมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๔๓

เด็กหญิงณัฐนิช รอดสิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๔๔

เด็กชายณัฐวุธ เงียวเกิด

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๔๕

เด็กชายนิธิภัทน์ ปลินกลอง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๔๖

เด็กหญิงพรภิมล ช่องศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๔๗

เด็กชายพรรัตนัย อ่อนสี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๔๘

เด็กชายมนัส สำนัก
๒๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๔๙

เด็กชายวีรพงศ์ คำชม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๓๕๐

เด็กชายไกรวิชญ์ อำขำ

๑๘/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๕๑

เด็กหญิงกตัญู โสวทัต
๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๕๒

เด็กชายกันต์ศักดิ

์

แตงกวา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๕๓

เด็กชายคชิรวิทย์ ช้างพานิช
๑๓/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๕๔

เด็กชายจอมพล สุไรมาน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๕๕

เด็กชายชัชพงศ์ ขุนวิเศษ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๕๖

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เณรปญหา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๕๗

เด็กชายนฤเบศ จงศิริ

๒๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๕๘

เด็กชายนันทวัตร สุขเกิด
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๕๙

เด็กหญิงนันทิชา พูลศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๖๐

เด็กชายบรรณ์สรณ์ บัวเสา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๖๑

เด็กหญิงพรรณ์ธิวา จันทโยธา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๖๒

เด็กชายวัชรพล นาคสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๖๓

เด็กชายศิริบูรณ์ สุขเกิด
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๖๔

เด็กหญิงอลีนตา บัวเกตุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๖๕

เด็กหญิงเกศิณี จรศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๖๖

เด็กหญิงจินตนา มันเรือง

่

๑๘/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๕๙/๓๓๖๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปานเกิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๖๘

เด็กชายกัณยาพร ทองดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๖๙

เด็กชายณัชพงศ์ มากเมือง
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๗๐

เด็กชายดนัย บัวขาว
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๗๑

เด็กชายธนภรณ์ ปานเกิด
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๗๒

เด็กชายธนัตถ์ ด้วงอยู่
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๗๓

เด็กชายนรธีร์ ทับเขียว
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๗๔

เด็กชายบูรพา แก้วจีน
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๗๕

เด็กชายปฏิพล อินปาน
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๗๖
เด็กชายประกายวิทย์ บุญโต

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๗๗

เด็กชายภาสกร สำรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๗๘

เด็กชายมนัส มากเมือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๗๙

เด็กชายวทันยู มากเมือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๘๐

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ทองนาค
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๘๑

เด็กหญิงสุนีย์วัน สุขโยยศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๘๒

เด็กชายสุรศักดิ

์

ทิมปานสุข
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๘๓

เด็กชายสุริยะมงคล นาคสิงห์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๘๔

เด็กชายอภิวัฒน์ หมืนปญญา

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๓๘๕

เด็กหญิงเขมิกา สมฤทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๘๖

เด็กชายเจ้าพระยา ยาบูฮา
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๘๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ ขุนทอง

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๘๘

เด็กหญิงโศภิษฐ์ บรรเทิงไพบูลย์
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๘๙

เด็กหญิงไปรยา เนาวิรัตน์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๙๐

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กอบธัญกิจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๙๑

เด็กชายชนะชล มากเมือง
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๙๒

เด็กหญิงชลธิชา คำพงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๙๓

เด็กชายชาคริต ทับเขียว
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๙๔

เด็กชายธนกฤติ มากเมือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๙๕

เด็กชายธนชาติ ทองดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ มีสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๙๗

เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำอินทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๙๘

เด็กหญิงนรมน เพชรงา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๓๙๙

เด็กชายนรินธร มากเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๐๐
เด็กหญิงปวรวรรณ ทับเขียว

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๐๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาคฟก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๐๒

เด็กชายรัฐภูมิ ถนอมจิตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๐๓

เด็กชายวรวิทย์ มนต์ศิริ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๐๔

เด็กหญิงวารุณอร เจริญสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๐๕

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ถึงเนียม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๐๖

เด็กหญิงศุภลักษ์ ทิพย์สุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๐๗

เด็กชายศุภุโชติ เจ๊กอินทร์
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๐๘

เด็กชายสุรเสกข์ วงค์คำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๐๙

เด็กหญิงอารียา กลำสี
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๑๐

เด็กหญิงเปตาห์ วรรณพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๑๑

เด็กชายเอกรินทร์ เข็มนาค
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๑๒

เด็กหญิงขวัญกมล บัวขำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๑๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา พลอยระย้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๑๔

เด็กหญิงปนิยดา ถึงเนียม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๑๕

เด็กหญิงปวีณา ดอกบัว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๑๖

เด็กชายพรรษา เฉยบัว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๑๗

เด็กชายวัชรินทร์ ส้มส้า
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๑๘

เด็กชายสรยุทธ สุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๑๙

เด็กชายอัยวัตร เหล่าสาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๔๒๐

เด็กชายพิพัฒน์ ภูโสภา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๔๒๑

เด็กชายกมลภพ จันทร์จิตรเพ็ชร
๒๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๒๒

เด็กหญิงกรทิพย์ มากลิน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๒๓

เด็กหญิงกานต์สิรี เงินแจ้ง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๒๔

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มีห่วง
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๒๕

เด็กหญิงชลรดา เปอดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๒๖

เด็กชายณภัทร ม่วงมันดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๒๗

เด็กชายธวัชชัย ภู่จันทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๒๘

เด็กชายนิพิฐพณน์ แสงหมี
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๒๙ เด็กชายประพัฒน์พงษ์
เฟองฟู

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๓๐

เด็กชายภาณุวิชญ์ ภู่จันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๓๑

เด็กชายรวิดนัย ศรีภิรมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๓๒

เด็กชายวรายุทธ แสงนาค
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๓๓

เด็กหญิงวริศรา สุขนะรินทร์
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๓๔

เด็กหญิงวิมลรัตน์ รวยแล
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๓๕

เด็กหญิงศรสวรรค์ อินทนิล
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๓๖

เด็กชายสิทธิโชค น้อยสุวรรณ
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๓๗

เด็กหญิงสุทัดชา นวลจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๓๘

เด็กชายสุธินันท์ นิมทอง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๓๙

เด็กหญิงสุพิชชา ทิมทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๔๐

เด็กหญิงเบญญาภา หนาสมัย
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๔๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ฉิมพลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๔๒

เด็กหญิงณัชชา รู้ธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๔๓

เด็กชายปฏิภาณ ชุมพงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๔๔

เด็กชายภูดิศ แสงภักดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๔๕

เด็กชายวีระศักดิ

์

อยู่สน
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๕๙/๓๔๔๖

เด็กหญิงกนิษฐา พุ่มพวง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๔๗

เด็กหญิงกรรณิกา พุ่มพวง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ มีชำนาญ
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ สุ่มสาม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๕๐

เด็กชายธนวัฒน์ โตเปลียน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๕๑
เด็กหญิงนภัสประภา ขำขาว

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๕๒

เด็กหญิงปทมวรรณ เสวก
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๕๓

เด็กชายฟูเส่ง ศรีบุญมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๕๔

เด็กชายภูวดล โสพันโต
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๔๕๕

เด็กหญิงสุชัญญา โมราเพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๕๖

เด็กหญิงอภิญญา แม้นอินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๕๗

เด็กหญิงผกามาศ ลอยลม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๕๘

เด็กชายมงคล อินทุภูติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๕๙

เด็กชายหัสดี ภิรมย์พันธุ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๖๐

เด็กหญิงอรัญญา มีห่วง
๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๖๑

เด็กหญิงพจณิชา อ่วมปน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๖๒ เด็กหญิงพลอยณพรรณ
ศรีเครือแก้ว

๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๖๓

เด็กหญิงสิรินทรา ทองคงอยู่
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๖๔

นางสาวญดาพร ยังเหม็น
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๕๙/๓๔๖๕

เด็กหญิงชนาภา พวงพิกุล

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๖๖

เด็กหญิงณัฎฐณิชา นุ่มน้อย
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๖๗

เด็กชายณัฐพล เพ็ชรมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๖๘

เด็กชายธนพล ทองดี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๖๙

เด็กชายธีรศักดิ

์

เพ็ชรมา
๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๗๐

เด็กหญิงลีลาวดี สอนเชียง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๗๑

เด็กหญิงศิริประภา ทองอ่อน
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๗๒

เด็กหญิงสุพรรษา ดีแนม
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๗๓

เด็กหญิงสุพิชญา ทรัพย์ประเสริฐ
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๗๔

เด็กชายอภิวิชญ์ ไตรรัตน์

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๗๕

เด็กหญิงอรชพร มันคง

่

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๗๖

เด็กหญิงอารียา สีผาแหย่ง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๗๗

เด็กหญิงเขมจิรา สิงทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๗๘
เด็กหญิงเยาว์ลักษณ์ คล้ายเขียว

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๗๙
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มันเศรษฐ์วิทย์

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๘๐

เด็กชายธวัชชัย เทียงเกตุ

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๘๑

เด็กชายพชรพล มูลสวัสดิ

์

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๘๒

เด็กชายรอบรู้ จุ้ยเสือ
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๘๓

เด็กหญิงลักษิกา เทียนแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๘๔

เด็กชายเจษฎา มีสี
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๘๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จุ้ยเสือ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๘๖

เด็กชายกรกฤต จุ้ยเสือ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๘๗

เด็กชายชอน นาค

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๘๘

เด็กหญิงณัฏฐพร นุ่มน้อย
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๘๙

เด็กชายณัฐกรณ์ ปญญายอด
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๔๙๐

เด็กชายณัฐพล กลินหอม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๙๑

เด็กหญิงทิฆัมพร เพ็งเพชร
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๙๒

เด็กชายธนันชัย คำสี
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๙๓

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้ววิเศษ
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๙๔

เด็กหญิงปลอยฝน บูระภาพ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๙๕

เด็กชายพีรทัต คงมา
๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๙๖

เด็กหญิงมุขสุดา จุ้ยเสือ
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๙๗

เด็กชายวรายุส มาสาตร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๙๘

เด็กชายอัครชัย เวนวล
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๔๙๙

เด็กหญิงรวิสรา ใจมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๐๐
เด็กชายวศิล นาค

๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๐๑

เด็กชายธนชัย คงมา
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๐๒

เด็กหญิงเขมวิกา แซมี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๐๓

เด็กชายวศิน จำปาศักดิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๐๔

เด็กหญิงกชกร มูลเปยม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๐๕

เด็กหญิงณิชกานต์ อินมัง

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๐๖
เด็กหญิงทิพยาภรณ์ คงมา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๐๗

เด็กชายนันธกร นวนแตง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๐๘

เด็กหญิงพรศิริ มานุช

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๐๙

เด็กชายวรวุฒิ โคตรเมือง
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๑๐

เด็กหญิงอนัญญา จูด้วง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๑๑

เด็กหญิงอารี หงอสนาม
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๑๒

เด็กชายทัดพงษ์ ไม้ดัดพันธ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๑๓

เด็กหญิงนฤมล พรกลิน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๑๔

เด็กชายพลพล บุตรดา
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๑๕

เด็กชายวิจิตร ทองน้อย
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๑๖

เด็กหญิงสายพิน ศรีอุทัย
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๑๗

เด็กชายเตชินท์ ทองน้อย
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๑๘

เด็กชายลาภวัต จรูญศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๑๙

เด็กชายไชยภัทร เพ็งหมู
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๒๐

เด็กหญิงเกศริน แสงสิงห์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๒๑

เด็กชายธีรไนย ทองน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๒๒

เด็กชายนพดล ฉุยฉาย
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๒๓

นายพิษณุ นิลมณี
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๕๙/๓๕๒๔

เด็กชายวิริยะ แปนเพชร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๕๒๕

เด็กหญิงกันตนา จันตูม
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๒๖

เด็กชายคณิศร พรหมสกุล
๐๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๒๗

เด็กหญิงชญานันท์ น้อยนา
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๒๘

เด็กหญิงฐิติยามล กิติอาษา
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๒๙

เด็กชายณัฐวุฒิ มาท้วม
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๓๐

เด็กชายธนพนธ์ กลินหอม

่

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๓๑

เด็กหญิงธมลวรรณ ทองศรีสุก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๓๒

เด็กชายธีรภัทร น้นทะรักษ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๓๓

เด็กชายพงศธร นิมบัว

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๓๔
เด็กหญิงพลอยพรรณ บุญศิลป

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๓๕

เด็กหญิงพัณณิตา จันณรงสอน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๓๖

เด็กหญิงพิยดา เงินคำ
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๓๗

เด็กชายพีรวัช ศิริปะตะ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๓๘

เด็กชายภาณุวิชญ์ รอดปลืม

้

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๓๙

เด็กชายรพีพล ชุมวงษ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๔๐

เด็กหญิงรุ่งตะวัน ผิวชะอุ่ม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๔๑

เด็กชายวีรภัทร คงชูศรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๔๒

เด็กชายวีรภัทร พิมเสน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๔๓

เด็กชายสุทธิภัทร แดงจิว

๋

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๔๔

เด็กชายสุภนัย สีทองใบ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๔๕

เด็กชายอนุชา โสภา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๔๖

เด็กหญิงโชติกา เกตุแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๔๗

เด็กชายไกรวิชณ์ หมืนสุดตา

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๔๘

เด็กหญิงกมลวรรณ ดีมิตร
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๔๙

เด็กหญิงดวงเนตร คำโสม
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๕๐

เด็กหญิงตะวันฉาย เจิมทา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๕๑

เด็กชายธงชัย พิมเสน
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๕๒

เด็กชายธนบดี ศรีดาวงศ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๕๓

เด็กชายปญญา ขุนกำแหง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๕๔

เด็กหญิงปณฑิตา ทองคุ้ย
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๕๕

เด็กชายพงศกร ดอนพิมพา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๕๖

เด็กชายภูบดินทร์ กิมจีน

่

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๕๗

เด็กชายสุรชัย อินเปล่ง
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๕๘

เด็กชายอภิวรรธน์ หว่างเชน
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๕๙

เด็กหญิงอรษา คงมา

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๕๖๐

เด็กหญิงอรสา แสงทองคำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๖๑

เด็กหญิงอริสรา จันทองอุ่น
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๖๒

เด็กหญิงอัจฉรา บัวเผือน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๖๓

เด็กหญิงอโรชา ทองหมัน

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๖๔

เด็กชายไกรวิชญ์ เพชรจ้อง
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๖๕

เด็กชายพีรพล คู่ประจักร์

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๖๖

เด็กชายวีรชัย เกตุแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๖๗

เด็กหญิงชนิกานต์ นันทะรักษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๖๘

เด็กหญิงปณิดา งามเนตร

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๖๙

เด็กชายอรรถนนท์ แดงเรืองรัมย์

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๕๙/๓๕๗๐

เด็กชายกิตติพัฒน์ เคลือบสูงเนิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๗๑

เด็กหญิงชาลิสา ดอนไพรนุช
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๗๒

เด็กหญิงชุติมา อ่องเกษม
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๗๓

เด็กหญิงณัฐชา บินทจร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๗๔

เด็กหญิงปริยากร ฉัตรทัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๗๕

เด็กชายปยะศร อิมเอิบ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๗๖

เด็กชายพงษ์ศิริ ปลืมจิตต์

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๗๗

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ บางสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๗๘

เด็กชายสุรเชษฐ์ พูลโพธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๗๙

เด็กหญิงสุเมธินี จอมทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๘๐

เด็กหญิงเกวลิน อินสอน
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๘๑

เด็กชายโชติบัณฑิต ทองโชติ

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๘๒

เด็กชายกฤษฎา อินสอน
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๘๓

เด็กชายจตุพล อุ่นกมล
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๘๔ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
สกุลเพ็ชร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๘๕

เด็กหญิงรุจิรดา ภู่ปาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๘๖

เด็กชายเจษฎา ก้อนคำ
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๘๗

เด็กหญิงสุภัสสรา แก้วจีน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๘๘

นางสาวสุภาพร เกิดศาสตร์
๒๙/๐๔/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๘๙

นางสาวสุรินทร์ พลสว่าง
๐๒/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๕๙/๓๕๙๐

เด็กหญิงกชกร ศรีวรรณา
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๕๙/๓๕๙๑

เด็กชายธีรภัทร เดชกิตติพงศ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๕๙/๓๕๙๒

เด็กชายพันธกานต์ หีบแก้ว
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๕๙/๓๕๙๓

เด็กหญิงกัญญพัชร สำลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๕๙/๓๕๙๔

เด็กหญิงกวินทรา ดอนชมไพร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๕๙๕

เด็กหญิงจีรนันท์ ฝายอิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๕๙๖

เด็กชายธนโชติ อุ้ยทิม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๕๙๗

เด็กชายปยะวัฒน์ สุขศรี

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๕๙๘

เด็กชายภานุพงศ์ แก้วนะทะ

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๕๙๙

เด็กหญิงสุพรรษา โพธิวัด

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๐๐
เด็กหญิงไปรยา พันธ์สูงเนิน

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๐๑

เด็กชายวิชิตชัย แก้วนะทะ
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๐๒

นายวันชัย รักเสนาะ
๒๙/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๐๓

นางสาวจันทนา พวงเงิน
๒๔/๐๖/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๐๔

นางเสาวลักษณ์ พงษ์พิพัฒน์
๒๓/๐๔/๒๕๒๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๐๕

นางสาวทัศนาพร อินเกิด

๒๓/๑๒/๒๕๒๕

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๐๖

นางสาวสุกัญญา คงทัน
๐๔/๐๔/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๐๗

เด็กชายกิตติธัช มังเงิน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๐๘

เด็กชายจิรภัทร ทีเทศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๐๙

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

น่วมนวล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๑๐

เด็กชายธีรภัทร
เกราะเพชรไพฑูรย์ ๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๑๑

เด็กหญิงภาวินี สุรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๑๒

เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไพเราะ
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๑๓

เด็กหญิงจีรนันทร์ หยอมแหยม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๑๔

เด็กชายชินวัตร คล้ายคลึง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๑๕

เด็กชายทรงภพ จันสามเรือน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๑๖

เด็กหญิงธัญญารัตน์ สำรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๑๗

เด็กชายบัญชา เกตุโต
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๑๘

เด็กชายพิชญะ วะนานิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๑๙

เด็กชายพีรพล เกียวพันธ์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๒๐

เด็กชายรติพงษ์ คงเกตุ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๒๑

เด็กชายรพีภัทร ขุนรา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๒๒

เด็กหญิงวิชญาพร เล็กภิรมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๒๓

เด็กชายอภินันท์ นาคเอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๒๔

เด็กชายอภิวัช เพิมพูล

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สามงามยิม

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๒๖

เด็กชายคุณากร เคนใบ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๒๗

เด็กชายภูวนัย เปนพุ่ม
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๒๘

เด็กชายณัฐวรรธน์ น้อมนวล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๕๙/๓๖๒๙

นายณัฐพล รักเสนาะ
๐๗/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๖๓๐

เด็กหญิงกัญญาภัค คงเมือง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๓๑

เด็กหญิงจามีกร อินทุภูติ
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๓๒

เด็กชายธนวัฒน์ สร้อยนาค
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๓๓

เด็กชายนราเทพ ทองสุข
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๓๔

เด็กชายปยวัฒน์ ขำมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๓๕

เด็กหญิงพรรณพัชร ทรงศิริ
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๓๖

เด็กชายภัทรพล รักษาพล
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๓๗

เด็กหญิงรัชนีวรรณ ไทยผดุง
๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๓๘

เด็กหญิงวรรณพร สีสด
๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๓๙

เด็กหญิงสุกันยา ขำมา
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๔๐

เด็กหญิงสุมินตรา สุขใย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๔๑

เด็กหญิงอนัญญา สุขสกุล
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๔๒

เด็กชายเอกวัฒน์ มานัต
๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๔๓

เด็กชายชินโชติ สุใย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๔๔

เด็กชายปรีชา ภูปอม

๒๗/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๔๕

เด็กชายรัตนพล น้อยรุ่ง
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๔๖

เด็กชายกฤตนันท์ จำปาแก้ว
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๔๗

เด็กชายชลกันต์ อินปาน
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๔๘

เด็กชายชุติกาญจน์ หมอนทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๔๙

เด็กชายนรวุฒิ ทองจันทร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๕๐

เด็กชายปรัชญา ภูปอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๕๑

เด็กชายพรเทพ ดอนจินดา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๕๒

เด็กชายวรรธนะ กาวี
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๕๓

เด็กชายเอกรินทร์ วรวาท
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๕๔

เด็กหญิงกัลย์สุดา หอมสุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๕๕

เด็กชายณัฐภัทร ชุ่มมะโน
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๕๖

เด็กหญิงธนัชญา ปนแก้ว
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๕๗

เด็กชายอภิรักษ์ ภู่พุฒ
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๕๘

เด็กหญิงเนาวรัตน์ นาคจันทร์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๕๙

เด็กหญิงผาณิตา ฮิเท้ง
๐๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๖๐

เด็กชายเอนก พูลประเสริฐ
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๖๑

นายราเมศวร์ ขำนุ่ม
๐๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๕๙/๓๖๖๒ เด็กหญิงจรรยศมณฑน์
แชมี

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี
วัดคลองแคตะวันออก

 

พล ๓๔๕๙/๓๖๖๓

เด็กหญิงณัชชา แตงกวา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสามัคคี
วัดคลองแคตะวันออก

 

พล ๓๔๕๙/๓๖๖๔

เด็กชายเมธากร โนรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี
วัดคลองแคตะวันออก

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๕ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๖๖๕

เด็กชายเมธีกร โนรี
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี
วัดคลองแคตะวันออก

 

พล ๓๔๕๙/๓๖๖๖

เด็กหญิงจารุวรรณ ภู่แพร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๔๕๙/๓๖๖๗

เด็กชายธราเทพ สำแดงเดช
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๔๕๙/๓๖๖๘

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงรอบ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๖๙

เด็กหญิงจันทร์ชพร บัวเกตุ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๗๐

เด็กชายจิรายุส ผ่องใส
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๗๑

เด็กชายณัฐวัตร ทับเขียว
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๗๒

เด็กหญิงธนัชชา ขำโอด
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๗๓

เด็กหญิงบวรลักษณ์ คุ้มคำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๗๔

เด็กหญิงปติตา เหมือนมี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๗๕

เด็กหญิงสุกัญญา เณรพิทักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๗๖

เด็กหญิงสุพัฒสอน อินทูฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๗๗

เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๗๘

เด็กชายอรุณพิพัฒร์ บางเฟอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๗๙

เด็กหญิงจิตสุภา จำรุญ
๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๘๐

เด็กชายฐิติภัทร ฝรังทอง

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๘๑

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกลำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๘๒

เด็กชายทัพพสาร อิมเอิบ

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๘๓

เด็กชายพงศธร คงรอด
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๘๔

เด็กชายสุวรรณเดช แตงบุตร
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๘๕

เด็กหญิงณัฐวดี ปนสกุล
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๕๙/๓๖๘๖

เด็กชายกรภัทธ์ โชมวิลาส
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๘๗

เด็กชายจักรพงษ์ ยิมมา

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๘๘

เด็กชายนฤดม มีสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๘๙

เด็กชายนันทิภาคย์ เรืองสมบัติ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๙๐

เด็กหญิงพิชชานันท์ มายิม

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๙๑

เด็กชายพิชิตชัย เกลียงขาว

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๙๒

เด็กชายศักดิสยาม

์

เพ็งสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๙๓

เด็กชายสิรภพ โพธิดี

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๙๔

เด็กหญิงอัจฉรา อินทรักษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๙๕

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มามี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๙๖

เด็กชายปณิธิ สังข์แปน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๙๗

เด็กชายประกาศิต อ้นแจ่ม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๙๘

เด็กชายพัทธดนัยท์ ศศิธรวัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๖๙๙

เด็กหญิงพินสุดา สุวภาพ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๗๐๐
เด็กชายภาณุเดช ทำบุญ

๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๐๑

เด็กชายระพีภัทร ศรีแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๐๒

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ศรีภิรมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๐๓

เด็กชายรัฐภูมิ สาสอน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๐๔

เด็กชายณัฐกิตติ

์

รุ่งเรือง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๗๐๕

เด็กชายณัฐพงศ์ เพ็งทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๗๐๖

เด็กหญิงพัชริดา บุบผา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๗๐๗

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงศิลป
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๗๐๘

เด็กหญิงศศินิภา กันคำ
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๗๐๙

เด็กหญิงสุรัชชา เข็มเพชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๗๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีรักษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๗๑๑

เด็กชายบดินทร์ จันบุดดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๗๑๒

เด็กหญิงสายธาร แสงศิลป
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๕๙/๓๗๑๓

เด็กชายชินโชติ สิงห์โต
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๑๔

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพชรแพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๑๕

เด็กชายนิธินันท์ จาพร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๑๖

เด็กชายภาณุพงษ์ หลงทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๑๗

เด็กชายรณชัย ปานคล้าม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๑๘

เด็กชายศิริชัย พรมแดน
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๑๙

เด็กหญิงอัญชิสา พลวาป
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๒๐

เด็กชายธวัชชัย วันประยูร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๒๑

เด็กหญิงวารุณี เวรุวาป
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๒๒

เด็กชายกิตติพัฒน์ ยงพรหม

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๒๓

เด็กหญิงกนกอร เผือกวิสุทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๒๔

เด็กชายชัยรัตน์ พูลศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๒๕

เด็กหญิงธนพร อุ่นเสียม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๒๖

เด็กหญิงภวรันร์ อ่อนศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๒๗

เด็กชายภัทรชัย ลำเจียก
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๒๘

เด็กหญิงมาติกา หมวกทอง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๒๙

เด็กชายยิงพันธ์

่

เรืองดี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๓๐

เด็กหญิงวัลวดี บุญพรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๓๑

เด็กชายศุภากร บุญพรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๓๒

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์สดใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๓๓
เด็กหญิงแก้วรัตน์ดา เขม้นกิจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๓๔

เด็กชายจิรเมธ โพธิทอง

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๗๓๕

เด็กหญิงชฎาภรณ์ จันทร์ศรีทอง
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๓๖

เด็กหญิงภัทรภร จีนหลักร้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๓๗

เด็กชายวิธู จันทอง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๓๘

เด็กชายสโรจ จางวางสิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๓๙

เด็กชายอิทธิพล หวาเกตุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๔๐

เด็กหญิงเจนนภา อินทานทูม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๔๑

เด็กชายสิริมงคล ทับบุญ
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๔๒

เด็กชายกฤติมา ทองดี
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๔๓

เด็กหญิงณัฐชนก แจ้งโม้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๔๔

เด็กชายธีรพัฒน์ อยู่หลำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๔๕

เด็กหญิงปณณิกา จันทร์สีทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๔๖

เด็กชายพงษ์พิษณุ สิงห์ทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๔๗

เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๔๘

เด็กหญิงวิมลสิริ พุกบัว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๔๙

เด็กชายทีฆายุ พัดภู่
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๕๐

เด็กหญิงนัชชา มนุษย์นิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๕๑

เด็กชายนันทกร กันอ่อง
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๕๒

เด็กหญิงปาณิสรา จันทร์สีทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๕๓

เด็กหญิงสโรชา บุญกอแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๕๔

เด็กชายอนุชา ใยสุ่น
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๕๕

เด็กชายฐิติกร วงค์สาทร
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๕๙/๓๗๕๖

เด็กหญิงนำทิพย์ จันทร์สนธิมา
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๕๙/๓๗๕๗

เด็กหญิงพัชราพร พรมเสือ
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๕๙/๓๗๕๘

เด็กชายพิษณุ ศิลางาม
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๕๙/๓๗๕๙

เด็กหญิงลลิตา เหล็กสิงห์
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๕๙/๓๗๖๐

เด็กหญิงวรรณณิภา หงษ์ทอง
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๕๙/๓๗๖๑

เด็กหญิงสิรินยา พรหมจุ้ย
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๕๙/๓๗๖๒

เด็กชายภูมิภัทร เปงเชย
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๕๙/๓๗๖๓

เด็กชายสธน ศรีไศล

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๕๙/๓๗๖๔

เด็กชายอิสรา ผิวชา
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๕๙/๓๗๖๕

เด็กหญิงชัชฎาพร บุตรคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๔๕๙/๓๗๖๖

เด็กหญิงมนัสนันท์ นิลสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๔๕๙/๓๗๖๗

เด็กหญิงองุ่น คุ่ยเฉียะ

๊

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๔๕๙/๓๗๖๘

เด็กหญิงเบญจภรณ์ สร้อยสระน้อย
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๔๕๙/๓๗๖๙

เด็กชายประพัฒน์ มณฑล
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๗๗๐

เด็กหญิงภัณฑิลา เนียมสี
๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๔๕๙/๓๗๗๑

เด็กหญิงศิรภัสสร คร้ามศรี
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๔๕๙/๓๗๗๒

เด็กชายยศพล ทองสุข
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๕๙/๓๗๗๓

เด็กหญิงวรรณชนก พยัคฆเดช
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๕๙/๓๗๗๔

เด็กหญิงอรวริน ทองอ่อน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๕๙/๓๗๗๕

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เขียวทาสี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๕๙/๓๗๗๖

เด็กชายเจมส์พล จันทร์ศิริประภา
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๕๙/๓๗๗๗

เด็กชายนิลพัทธ์ จักร์แก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๕๙/๓๗๗๘

เด็กชายภาคิน พยัคฆเดช
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๕๙/๓๗๗๙

เด็กหญิงอภิชญา อาทิตย์
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๕๙/๓๗๘๐

เด็กชายกฤษดา น่วมนวล
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๘๑

เด็กหญิงจิตติมา พรมประดิษฐ์
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๘๒

เด็กหญิงจีราภา พวงขจร
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๘๓

เด็กหญิงชลธิชา อยู่นาค
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๘๔

เด็กชายณัฐพงศ์ เงินแจ้ง
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๘๕

เด็กหญิงนันทิพร ดีเอียม

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๘๖

เด็กชายพีรพัฒน์ เยโท้
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๘๗

เด็กชายวรรณจักร ทัพทอง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๘๘

เด็กหญิงวรวรรณ มีสุวรรณ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๘๙

เด็กหญิงสุนิสา โหงผ้วย
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๙๐

เด็กชายอดิสรณ์ เอมหงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๙๑

เด็กหญิงเกวลิน แก้วผ่อง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๙๒

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ดีอำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๙๓

เด็กหญิงขวัญชนก ทัพอำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๙๔

เด็กหญิงณิชชา อร่ามชัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๙๕

เด็กชายพีรพัฒน์ บุญเสือ
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๕๙/๓๗๙๖
เด็กชายกฤษณะพงศ์ จินคง

๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๙๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ทับทัง

่

๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๙๘

เด็กชายกิตติกร กัลยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๗๙๙

เด็กชายจิรัฏฐ์ สิงห์ลอ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๐๐
เด็กหญิงชนนิกานต์ สารีงาม

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๐๑

เด็กหญิงชนิสรา บุญรักษ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๐๒

เด็กชายชวกร นิมอนงค์

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๐๓

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทับทิม
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๐๔

เด็กชายนวพล ก้อนเงิน
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๘๐๕

เด็กชายนิธิพัฒน์ แข็งขัน
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๐๖

เด็กชายปฏิญญา ปลินกลอง

่

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๐๗
เด็กหญิงประภัทรสร เดือนกลาง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๐๘

เด็กหญิงปวรรณพร ถินซือตรง

่ ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๐๙

เด็กชายยงยุทธ บุญกลันสอน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๑๐

เด็กหญิงปาริฉัตร มาชม
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๑๑

เด็กชายภาสกร หอมชา
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๑๒

เด็กหญิงลักขณา พิเดช

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๑๓

เด็กชายวทัญู แซ่เติน
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๑๔

เด็กชายวรวี เนียมศรี

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๑๕

เด็กชายวิศรุต จันทร์คุ้ม
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๑๖

เด็กหญิงศุภนิดา เมฆอิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๑๗

เด็กชายสมบูรณ์ โกสากุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๑๘

เด็กชายสิทธิกร รักคุ้ม
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๑๙

เด็กหญิงสุทธิดา มันฤทธิ

่ ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๒๐

เด็กชายอภิวัฒน์ บุญกอแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๒๑

เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญเอก
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๒๒

เด็กชายอวิรุทธ์ สิงห์กลิน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๒๓

เด็กหญิงอักษราภัค จันทร์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๒๔

เด็กหญิงอังค์วรา เขียวเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๒๕

เด็กหญิงเกตน์นภา แจ้งดี
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๒๖

เด็กชายเกริกชัย พุ่มอิม

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๒๗

เด็กชายเจษฎากร อุ่นวงศ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๒๘

เด็กหญิงภัครินทร์ มะโพงเพ็ง
๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๕๙/๓๘๒๙

เด็กหญิงกชกร ภู่เกิด
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๓๐

เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุ่มอิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๓๑

เด็กหญิงกัญญาภัค พุ่มอิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๓๒

เด็กหญิงกัญญาภัค พูลเพิม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๓๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำปาละ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๓๔

เด็กหญิงกัญญาอร คำเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๓๕

เด็กหญิงจิระนันท์ เอียมเจริญ

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๓๖

เด็กหญิงจุฑามาศ ปธิอาราม
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๓๗

เด็กหญิงจุฑามาศ เจ๊กจัน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๓๘

เด็กชายชญานิน ช่วยหลำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๓๙

เด็กหญิงชลธิชา ลุ่มภัก
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๘๔๐

เด็กหญิงชุติมา นาคทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๔๑

เด็กหญิงญาณิดา โพธิทองมา

์

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๔๒

เด็กชายณภัทร สุวรรณพันธุ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๔๓

เด็กหญิงณัฐนรี ศรีแสง
๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๔๔

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษ์สา
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๔๕

เด็กหญิงดารัตน์ ฟนแจ้ง
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๔๖

เด็กหญิงทิพวรรณ มูลสนาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๔๗

เด็กหญิงธนธพร คล้ายจินดา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๔๘
เด็กหญิงธัญยลักษณ์ พ่วงสาตร์

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๔๙

เด็กชายธีรพล โพธิงาม

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๕๐

เด็กชายธีรภัทร์ แสงอ่วม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๕๑

เด็กหญิงนันทิพร จันทร์ชืน

่

๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๕๒

เด็กชายนุชา พาหา
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๕๓

เด็กหญิงบันทิตา ภาสะดา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๕๔

เด็กชายมงคล อิมบุญ

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๕๕

เด็กหญิงวรนุช เสนาเพ็ง
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๕๖

เด็กหญิงวริศรา ทองน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๕๗

เด็กหญิงวิรากานต์ กาวิยะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๕๘

เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์ด้วงเกิด
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา อิสมาส
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๖๐

เด็กชายอนวัทย์ ม่วงเนียม
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๖๑

เด็กชายอนุชา แก้วแสง
๐๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๖๒

เด็กหญิงอริสา บางไธสง
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๖๓

เด็กหญิงอาริศา ดีตรุษ
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๖๔

เด็กหญิงศิริภรณ์ เอียมกำแหง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๖๕

เด็กหญิงเบญญภา ดายี

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๖๖

เด็กหญิงไวรษณวี ศรีเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๖๗

เด็กหญิงศศิวิมล ฐิตินทรางกูร
๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๓๘๖๘

เด็กชายกิจติชัย แก้วมี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๖๙

เด็กหญิงชนนิกานต์ จุ้ยเสือ
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๗๐

เด็กชายชัยวุฒิ กุลมาก
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๗๑

เด็กชายชินวัตร ดอนจันไพร
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๗๒

เด็กชายฐิติวุฒิ ทับคล้าย

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๗๓

เด็กชายธนกฤต กลินคำ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๗๔

เด็กชายธนวันต์ สุขประเสริฐ
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๘๗๕

เด็กชายธนะรัตน์ สุขเกตุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๗๖

นายธนัท จันทร์พัน

๑๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๗๗

เด็กชายธีรภัทร มิมสง

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๗๘

เด็กชายบูรพา จันทร์นาค
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๗๙

เด็กชายปญจพล ปาปะเถ
๐๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๘๐

เด็กชายกิตติธร คงรอด

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๘๑

นายพรพิชชา ไวยาวัจกร
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๘๒

เด็กชายพันกร ไพรสิงห์
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๘๓

เด็กชายเตชินท์ เวชสวรรค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๘๔

เด็กหญิงกัลยกร ฟกปลัง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๘๕

เด็กหญิงจันทกานต์ สังข์ทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๘๖

เด็กหญิงจิดาภา เปะอยู่
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๘๗

นางสาวจิราพร พึงทรัพย์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๘๘

นางสาวฌาณัฐฐา อ้นดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๘๙

นางสาวทิพวัลย์ สุขกิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๙๐

เด็กชายธนกฤต กลินฟก

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๙๑

นายธนวัฒน์ ศิริเมือง
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๙๒
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์

ทุยเวียง
๑๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๙๓

นายธีรพงศ์ เพชรพล
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๙๔

นางสาวนรากร บุญมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๙๕

นายนฤเบศ คร้ามสมอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๙๖

นายนิติกร ไกรสีขาว
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๙๗

เด็กหญิงนิศารัตน์ คำรุน
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๙๘

เด็กชายปญญา สุโภชน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๘๙๙

นายพงศกร สระทองทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๐๐
นางสาวภัทรสุดา คะชาธาร

๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๐๑

นางสาวมนัสดา เพ็ชจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๐๒

นายรัตนโชติ จันทร์หลง
๑๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๐๓

เด็กชายวงศธร โคตรเมือง
๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๐๔

นางสาววาสนา สินเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๐๕

นายสัญหณัฐ ขุนรา
๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๐๖

นายสุธิราช อาจหาญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๐๗

นางสาวหนึงฤทัย

่

อยู่ชุ่ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๐๘

นายอนุชา กล่อมกลำนุ่ม
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๐๙

นางสาวอรัญญา นันชะดา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๙๑๐
นางสาวอัจฉราวรรณ บุตรษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๑๑

นางสาวอารยา อ่อนคำพา
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๑๒
เด็กหญิงอุษณียาภรณ์

ยังพูล
๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๑๓

เด็กหญิงเปมิกา จ่อด้วง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๑๔

นางสาวเมธวี บุญทิม
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๑๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พินเมือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๑๖

นางสาวกัญญารัตน์ น่วมศิริ
๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๑๗

นางสาวจันทร์จิรา เจ๊กจัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๑๘

นางสาวชลธิชา ปาอาภรณ์
๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๑๙

นายณัฐิวุฒิ จินตภูมิ
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๒๐

นายนพรัตน์ วิเชียร
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๒๑

นางสาวนาราภัทร เหมือนแปลก
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๒๒

นางสาวนิชาภา เหมือนแปลก
๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๒๓

นายพัทธดนย์ หนูท่านา

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๒๔

นายวชิรวิทย์ พุ่มโพธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๒๕

นางสาวเจนนิสา ทองพูนเพิม

่

๑๑/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๒๖

นางสาวแพรวพราว สุ่มเงิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๒๗

นายจักรพันธ์ โตเมศ
๐๘/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๒๘

นายชิตพล แสงสด
๓๑/๐๓/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๒๙

นายฐิติณัฏฐ์ สนมฉำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๓๐

นายณรงค์ฤทธิ

์

อินขะ
๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๓๑

นางสาวรัตนาวรรณ พรมหอม
๒๓/๐๓/๒๕๓๙

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๓๒

นายวันชัย ผะเดิม
๒๓/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๓๓

นายวันเผด็จ ทองชมพูนุช
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๓๔

นายอนุกูล เอียมสวัสดิ

่ ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๓๕

นางสาวอรวรรณ ขันตี

๑๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๓๖

นางสุภาพร สวัสดิเทพ
๑๘/๐๑/๒๕๑๐

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๓๗

นางพรทิพย์ สุขเต็มดี
๑๗/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๓๘

นางจินตจิต วงษา
๒๓/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๓๙

นางรัตนา สงสังข์
๐๖/๐๔/๒๕๒๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๔๐

นางภควรรณ นาคสิงห์

๑๕/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๔๑

นางนิตยา เทพคำราม
๒๑/๐๓/๒๕๐๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๔๒

นางสาววัชรี มะโพงเพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๔๓

นางสาวศิกาญจน์ พงษ์สุวรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๔๔

นายพจนารถ จำนงค์วัย
๐๑/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๙๔๕

นายอดิศักดิ

์

จันทร์เกษม
๓๐/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๔๖

นางมาลี คำจริง
๐๘/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๔๗

เด็กหญิงจิรัชญา แตงกวา

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๔๘

เด็กหญิงจุฑามาศ ต่ายตามศึก
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๔๙

เด็กหญิงชนาพร ติบปราบ

๊

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๕๐

เด็กชายชาคร ทองสุกดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๕๑

เด็กหญิงชิดชนก หงส์พิทักษ์ชน
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๕๒

เด็กชายชินดนัย หมืนจิตร

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๕๓

เด็กชายทรงกิตติ

์

สุขโล้
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๕๔

เด็กชายธนกร แก้วร้อง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๕๕

เด็กหญิงรัตนา มีสัน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๕๖

เด็กหญิงวิภา จันทร์เกิด
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๕๗

เด็กหญิงวิภาดา แพงโคตร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๕๘

เด็กหญิงศุภรดา คร้ามสมอ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๕๙

เด็กชายออมสิน ช้างแก้ว
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๖๐

เด็กหญิงธันยพร ผลเพียร
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๖๑

นายจีระพันธ์ ยกตรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๖๒

นางสาววาลิณีย์ แสงพระจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๕๙/๓๙๖๓

นางสาวนำฝน จันทรพินิจ
๒๕/๐๕/๒๕๓๙

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๖๔

นางสาวภาวิณี อินกอง
๒๐/๐๑/๒๕๔๐

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๖๕

นางสาวสุภาพร พึงแต่ง

่

๑๗/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๖๖

นายอดิศร รอดประดิษฐ์
๒๐/๐๒/๒๕๑๘

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๖๗

นางกัญจนา แสนอิน
๐๔/๑๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๖๘

นายจงรัก อุ่นจันทร์
๓๐/๐๓/๒๕๓๙

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๖๙

นางจรัล ราชเพียแก้ว
๐๕/๐๔/๒๕๒๐

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๗๐

นางสาวนัฎยา สีหะวงษ์
๑๐/๐๔/๒๕๓๔

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๗๑

นายอนุสรณ์ พรชู
๐๔/๐๔/๒๕๓๗

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๗๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ เกิดทวี

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๗๓

เด็กหญิงณัฐชา จำนงเพียร
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๗๔

เด็กชายธงประภัทร แสงอ่อน
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๗๕

เด็กชายธีรภัทร เมฆแสงสี
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๗๖

เด็กชายภัทรนันท์ ฟองจางวาง

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๗๗

เด็กหญิงศุภกานต์ เมฆแสงสี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อาบสุวรรณ์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๗๙

เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แซ่หลอ
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๓๙๘๐

เด็กหญิงนิชดา แซ่หว้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๘๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แล่แพ่ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๘๒

เด็กหญิงภณิดา แซ่ลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๘๓

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โทจำปา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๘๔

เด็กชายนพรัตน์ จันทะคุณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๘๕

เด็กชายสิทธิเดช เดชเทศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๘๖

เด็กหญิงสุรัญชิตา พรหมาวัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๘๗

เด็กชายอภิวัฒน์ ชุ่มอุ่น
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๘๘

เด็กหญิงเรวดี ดวงศรีจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๘๙

เด็กชายจีรศักดิ

์

แซ่ซ่ง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ลี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๙๑

เด็กชายทวีทรัพย์ แซ่หยาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๙๒

เด็กชายธนวัต ดีปอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๙๓

เด็กชายนิรันดร์ แซ่สง
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๙๔

เด็กชายบุญทิพัฒน์ แซ่ซ่ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๙๕

เด็กชายรังสิมา แซ่หลอ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๙๖

เด็กชายสิทธิพร เนตรแสงสี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๙๗

เด็กชายอภิชาติ แซ่สง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๙๘

เด็กชายอภิรักษ์ มงคลคีรีโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๓๙๙๙

เด็กหญิงอรุโณชา พาพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๐๐
เด็กหญิงเจียระไน แสงปญญา

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๐๑
เด็กชายเอกลักษณ์ มงคลคีรีโรจน์

๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๐๒
เด็กหญิงจตุพร ศรีนวล

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๐๓
เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุทธิหล่อ

๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๐๔
เด็กชายธนวัฒน์ มุกดา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๐๕
เด็กชายธวัชชัย เกตุพุฒ

๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๐๖
เด็กหญิงธิดารัตน์ ร่องจิก

๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๐๗
เด็กชายนุติพงษ์ บุตตอินทร์

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๐๘
เด็กหญิงบงกฎรัตน์ สุขศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๐๙
เด็กชายปยะ แดงจันทรี

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๑๐
เด็กหญิงพนิตนันท์ พรมเพ็ชร

๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๑๑

เด็กหญิงพิมพ์สุภา บุญทา
๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๑๒

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ มันกัน

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๑๓

เด็กชายวีระยุทธ วงด่อน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๑๔

เด็กหญิงศศิวิมล แดงด่อน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๕ / ๒๐๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๐๑๕

เด็กชายสุทธิพงศ์ บัวองค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๑๖

เด็กชายสุรดิษ หล่ออินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๑๗

เด็กชายอภิเชษฐ์ ขันทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๑๘

เด็กหญิงอรวรรณ เขียวสะอาด
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๑๙

เด็กชายอาทิตย์ แซ่หยาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๒๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองมัน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๒๑

เด็กหญิงไอรดา เหง้าศรีไพร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๒๒

เด็กหญิงอรนุช โรจน์รัตนชัยกุล
๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๒๓

เด็กหญิงกนกพร ขุมขำ
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๒๔

เด็กชายกรวิชญ์ สีหะวงษ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๒๕

เด็กหญิงกัญยาณี ถินแย้ม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๒๖

เด็กหญิงกาญจนา ทรัพย์ปลี
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๒๗

เด็กหญิงจินตนา ยาจำปา
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๒๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๒๙

เด็กหญิงชนกาญจน์ เผือดนอก
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๓๐
เด็กชายชูวิทย์ ปูจิปา

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๓๑

เด็กหญิงญาวิภา จันทร์หอม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๓๒

เด็กชายธงชัย บัวลา
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๓๓

เด็กชายนฤพล อ่อนนาเมือง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๓๔

เด็กหญิงนฤมล สีลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๓๕

เด็กหญิงนิภาภัทร โทจำปา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๓๖

เด็กชายปฏิภาณ นิวงศา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๓๗

เด็กชายปณชัย ปนดิ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๓๘

เด็กหญิงภัทรสุดา มันใหญ่

่

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๓๙

เด็กหญิงมนัสนันท์ สุขตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๔๐
เด็กชายรัฐฑกร หล่ออินทร์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๔๑

เด็กชายวีรพงศ์ กรมโนนไทย
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๔๒

เด็กหญิงศกุลตลา สีหะวงษ์
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๔๓

เด็กหญิงสุวิสาข์ ดวงอุปะ
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๔๔
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ มันเมือง

่

๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๔๕

เด็กชายโสฬส เมืองซ้าย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๔๖

เด็กชายกิตติพงษ์ สวยงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๔๗

เด็กหญิงชนาพร พรมรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๔๘

เด็กชายสิทธิชัย เสนานุช
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๔๙

เด็กชายพิทวัส เสนานุช
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๖ / ๒๐๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๐๕๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ คนดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๕๑

เด็กหญิงฐิติวรดา กลินประทุม

่

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๕๒

เด็กชายณัฐพล เพ็ชรบัว
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๕๓

เด็กชายศภากร วงษ์เส
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๕๔

เด็กชายสุรชัช ตันปน
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๕๕

เด็กชายอนุชา พาพิมพ์
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๕๖

เด็กชายอภิชาติ แสนชัยวงค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๕๗

เด็กชายเจษฎาพร รินศิริ
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๕๘

เด็กชายโชติชนิต บัวขำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๕๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์จินดา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๖๐
เด็กหญิงกัญนิกา รอดนวล

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๖๑

เด็กหญิงดรุณ สาอุตม์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๖๒

เด็กชายธนพงษ์ พิมปาน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๖๓

เด็กชายนรวิชญ์ จันทะคุณ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๖๔

เด็กชายปฏิภาณ รินศิริ
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๖๕

เด็กชายภูฑิต ทองมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๖๖

เด็กชายรัฐภูมิ เกตุทอง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๖๗

เด็กหญิงวรรณิษา ฉิมมากรม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๖๘

เด็กชายสุธี รุจะโคม
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๖๙

เด็กหญิงสุนิภา ฉุนเฉียว
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๗๐
เด็กหญิงอาทิติยา สัปละ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๗๑

เด็กชายเจษฎาวุฒิ รุจะโคม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๔๕๙/๔๐๗๒

เด็กชายณัฐวัฒน์ อ้นชาวนา
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๕๙/๔๐๗๓
เด็กหญิงประกายดาว อ่อนปสสา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๕๙/๔๐๗๔

เด็กหญิงวิชุดา ทองวัน
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๕๙/๔๐๗๕

เด็กหญิงอารยา พิมพิลา
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๕๙/๔๐๗๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ซ้อมจันทรา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๕๙/๔๐๗๗

เด็กชายวทัญู แสงปญญา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๕๙/๔๐๗๘

เด็กหญิงเยาวนาถ ชาวด่าน
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๕๙/๔๐๗๙

เด็กหญิงปานขวัญ แวงปอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๕๙/๔๐๘๐
เด็กหญิงแกมกาญจน์ โปทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๕๙/๔๐๘๑
เด็กชายกฤตสิทธิพันธุ์

ปานแก้ว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๘๒

เด็กชายกฤติน คำภาแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๘๓

เด็กชายกฤษฎา ศรีคำ
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๘๔

เด็กชายกฤษณรงค์ พรมภาพ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๗ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๐๘๕

เด็กชายกวินกิตต์ ปนลิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๘๖

เด็กหญิงกวินธิดา จันทร์แสง
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๘๗

เด็กหญิงกัลยกร สมปล้อง
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๘๘

เด็กชายจตุรวิทย์ สุขนันตพงศ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๘๙

เด็กหญิงจรรยา พลชัยยา
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๙๐
เด็กหญิงจรุงใจ จันทะคุณ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๙๑

เด็กหญิงจิตตินี จำปาแก้ว

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๙๒

เด็กหญิงจินดาพร หมืนชม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๙๓

เด็กชายจิรวัฒน์ สีหะวงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๙๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันทะวงษ์

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๙๕

เด็กหญิงฉันทิสา จันทะคุณ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๙๖

เด็กหญิงชนันธร โทจำปา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๙๗

เด็กหญิงชมพูนุช ศรีนวล
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๙๘

เด็กหญิงชลดา จันทะคุณ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๐๙๙

เด็กหญิงชลธิดา ปองคูหลวง
๐๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๐๐
เด็กหญิงชลิดา สีสุราช

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๐๑

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ราชเพียแก้ว
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๐๒

เด็กหญิงชุลีพร จันปอด
๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๐๓

เด็กหญิงฐิติมน ธรรมกุ
๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๐๔

เด็กหญิงฑิมพิกา ธงกระโทก
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๐๕

เด็กชายณรงฤทธิ

์

พวงระหงษ์
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๐๖

เด็กชายณัชธนพงษ์ กุมภา
๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๐๗

เด็กชายณัชพล โตเทียม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๐๘

เด็กชายณัฐชนน โตเทียม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๐๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ขวัญนาค
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๑๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีบุญ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๑๑
เด็กหญิงณิติณัฎฐ์ดา แดงด่อน

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๑๒

เด็กหญิงดรุณรัตน์ หงษาวดี
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๑๓

เด็กหญิงดาราวลี จันทะคุณ
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๑๔

เด็กหญิงทิฆัมพร แก้วกำพล
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๑๕

เด็กชายธนกร แสนแทน
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๑๖

เด็กหญิงธนพร มูลเงิน
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๑๗

เด็กชายธนพล วุฒศรีมานันท์
๐๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๑๘

เด็กชายธีรเดช ทองดา
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๑๙

เด็กชายนครินทร์ ภูสิตตา
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๑๒๐

เด็กชายนนทกร อ่างแก้ว
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๒๑

เด็กหญิงนันท์นภัส อุประ
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๒๒

เด็กหญิงนิตยา พรมนุช
๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๒๓

เด็กชายบัณฑิตย์ เงือนจันทร์ทอง

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๒๔

เด็กชายปฏิภาณ ปารมีวิศิษฏ์
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๒๕

เด็กหญิงปนัสยา จันทะคุณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๒๖

เด็กหญิงปนัสยา เปยมี
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๒๗
เด็กหญิงปราณิฐชญา มันใหญ่

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๒๘

เด็กหญิงปริชาติ ชูแสง

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๒๙

เด็กหญิงปยะภรณ์ นาคราช
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๓๐
เด็กหญิงพรรณพัดษา แซ่หลอ

๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๓๑

เด็กชายพัชรพล แต่งน้อย
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๓๒

เด็กหญิงพัชราพร จันทะคุณ
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๓๓

เด็กชายพันธวัช ก้อนคำมี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๓๔

เด็กชายพีรวิชญ์ แซ่หลี
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๓๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ เพียปลัด
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๓๖

เด็กชายภากร ฟองจางวาง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๓๗

เด็กชายภานุพงศ์ จันฟอง
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๓๘

เด็กชายภานุพงษ์ ไพเราะ
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ ราชแก้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๔๐

เด็กหญิงภาวิณี แซ่ลิว

้

๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๔๑

เด็กหญิงภาวิดา คำใบ
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๔๒

เด็กหญิงภาวินี โทจำปา
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๔๓

เด็กชายภูพิรัฐ จันเครือดี
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๔๔

เด็กชายมทินา เมฆแสงสี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๔๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ จันที
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๔๖

เด็กชายมานะ วันนา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๔๗

เด็กหญิงรสริน แตงน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๔๘

เด็กชายรัชชานนท์ บุญติด
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๔๙

เด็กหญิงรัชชาพร อ่อนนิม

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๕๐

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำภาแก้ว
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๕๑

เด็กหญิงวนิดา ศรียศ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๕๒

เด็กหญิงวรรณชนก ชมภูพล
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๕๓

เด็กหญิงวรรษมน สีลา

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๕๔

เด็กชายวรานนท์ โทจำปา
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๑๕๕

เด็กหญิงวรินยุพา ขวัญเรือง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๕๖

เด็กหญิงวริษา เสนานุช
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๕๗

เด็กชายวรเดช ทองเพ็ง
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๕๘

เด็กหญิงวัสศิกา กุลแสง
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๕๙

เด็กชายวิชชากร ด่อนแผ้ว
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๖๐

เด็กชายวิทวัส กอผจญ

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๖๑

เด็กชายวิทิต นันตะวงษ์
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๖๒

เด็กชายวีรวุฒิ รุณทโสด
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๖๓

เด็กชายศรายุทธ รักเปยมสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๖๔

เด็กหญิงศศิณา พัดเพียเมือง

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๖๕
เด็กหญิงศุภพิชชาพร วงษ์แก้วมูล

๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๖๖

เด็กชายสิริวัฒน์ สิงห์คำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๕๙/๔๑๖๗

เด็กชายกฤษณะ มีกัณหา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๖๘

เด็กหญิงกัลยารัตน์ ภูทะวัง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๖๙

เด็กชายคมกฤษณ์ กลมไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๗๐

เด็กชายชนะชัย เชือทอง

้

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๗๑

เด็กหญิงณัชชา ติกุล
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๗๒

เด็กหญิงทิฆัมพร มูลติด

๊

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๗๓

เด็กชายธนธรณ์ ด่านทิม
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๗๔

เด็กหญิงนภัสสร ภูทะวัง
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๗๕

เด็กชายนรบดี แสงกระจ่าง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๗๖

เด็กชายนัฐภูมิ คำพุกกะ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๗๗

เด็กหญิงพัชญาดา ยอดแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๗๘

เด็กชายพีรพล บุตรศรีเพ็ชร
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๗๙

เด็กชายภัทรพล หมอกทา
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๘๐

เด็กหญิงรสสุคนธ์ ซือตรง

่

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๘๑

เด็กหญิงณิชา บุญสะอาด
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๘๒

เด็กชายปฐมพร ปองนำไผ่
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๘๓

เด็กชายวันชนะ เชือทอง

้

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๘๔

เด็กชายวีระพงษ์ เรณุมาลย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๘๕

เด็กชายกังสดาล พุฒนาค
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ คำมา
๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๘๗

เด็กชายศรัณพัฒย์ กุลสวัสดิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๘๘

เด็กหญิงพรนภา ฝอยทองล้วน
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๘๙

นางสาวอัจฉริยาพร ไชยราช
๒๑/๐๒/๒๕๒๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๑๙๐

นายวัชรพรรณ เขียวรอดไพร
๑๓/๐๕/๒๕๓๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๕๙/๔๑๙๑

เด็กหญิงจินตรา วาจาสัจกุล
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๑๙๒

เด็กชายชนะเลิศ วาจาสัจกุล
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๑๙๓

เด็กหญิงพรพรรณ มงคลคีรีโรจน์
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๑๙๔

เด็กชายพีรภพ แซ่หลอ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๑๙๕

เด็กหญิงวารี แซ่สง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๑๙๖

เด็กหญิงวิไลวรรณ แซ่หลอ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๑๙๗

เด็กชายวีรยุทธ วาจาสัจกุล
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๑๙๘

เด็กชายอำพล วิทยลาภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๑๙๙

เด็กชายคีรี มงคลคีรีโรจน์
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๐๐
เด็กหญิงจารุณี แซ่สง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๐๑

เด็กชายชนะชนม์ แซ่หลอ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๐๒

เด็กชายธีรพัฒน์ ประยูรสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๐๓

เด็กชายธีรพัฒน์ แซ่สง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๐๔

เด็กชายปยวัฒน์ ชัยวงศ์สิริ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๐๕

เด็กชายอภิชาติ วิทยลาภา
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๐๖

เด็กชายอภิชาติ แซ่หลอ
๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๐๗

เด็กหญิงเกศินี มงคลคีรีโรจน์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๐๘

เด็กหญิงญาณิศา ประยูรสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๐๙

เด็กชายธีรนาค แซ่หลอ
๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๑๐

เด็กชายศิริพงษ์ แซ่หว้า
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๑๑

เด็กชายพิศุทธ์ แซ่หลอ
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๕๙/๔๒๑๒
เด็กหญิงกาญจนาพร แพงสี

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๑๓

เด็กหญิงกิตติกานต์ อินทิมาต
๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๑๔

เด็กหญิงจตุพร ภูศรีเทศ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๑๕

เด็กชายจิรณัฐ ด้วงสงกา
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๑๖

เด็กชายจิรภัทร สัจจา
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๑๗

เด็กหญิงจิรัชญา วงษา
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๑๘

เด็กชายชาญณรงค์ เกตุอินทร์
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๑๙

เด็กหญิงณภัทรสร ยศปญญา
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๒๐

เด็กหญิงธนาภา ลาสม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๒๑

เด็กชายธีรพัตร์ สุดเตาะ
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๒๒

เด็กชายนัทธพงศ์ กลมพัว

้

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๒๓

เด็กหญิงปนอนงค์ อ่อนจันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๒๔

เด็กชายพงศภัค แสนแทน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๒๒๕ เด็กหญิงพานณิชญาภร
อินปน

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๒๖

เด็กหญิงรัศติการ มันคง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๒๗

เด็กชายรุ่งตะวัน พลเสน
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๒๘

เด็กหญิงวชิราญา สีหะวงษ์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๒๙

เด็กหญิงวิชชุดา ฉิมมาปอ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๓๐

เด็กชายวิวัฒน์ชัย เชียงไตร
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๓๑

เด็กชายสมภพ กอบขุนทด
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๓๒

เด็กชายอภิลักษณ์ ศรีชาวนา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๓๓

เด็กชายเจษฎา ตรีอินทร์
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๓๔

เด็กหญิงพรยมล แพงสี
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ ลีปสสา
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๓๖

เด็กหญิงอรนิษา ด้วงสงกา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๓๗

เด็กชายต่อตระกูล จันทะคูณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๓๘

เด็กชายธนพล ลาสม
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๕๙/๔๒๓๙

เด็กชายขวัญเมือง พรหมวิชัย
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๔๐

เด็กหญิงช่อเพชร หอมจันทร์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๔๑

เด็กหญิงสิริยากร ทีทอง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๔๒

เด็กหญิงหทัยชนก พุ่มเมือง
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๔๓

นายไพรนรา บุญศรี
๑๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๔๔

นายพรเจริญ ลำไย
๑๘/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๔๕

นายฉลาด สุขเทพ
๒๓/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๔๖

นายก้ง ทรงคงดวงดี
๑๒/๐๗/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๔๗

นายยอดชาย แซ่ซ่ง
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๔๘

นายสุชิน วงแสนสี
๒๕/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๔๙

นายมนุษย์เทพ นิมทอง

่

๒๙/๑๐/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๕๐

นายสุรฉัตร ใหม่บุญมี
๐๕/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๕๑

นายยุทพงษ์ ธูปชาวนา
๑๘/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๕๒

นายกุลชาติ ประคัลภ์นุกุล
๐๒/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๕๓

นายสมชาติ เพิมพล

่

๑๕/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๕๔

นายสุวรรณ์ สุขอ่วม
๑๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๕๕

นายวรยศ แซ่ซ่ง
๑๒/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๕๖

นายเอกลักษณ์ หงษ์ทอง
๑๑/๐๕/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๕๗

นายคำรณ ปองแผ้ว
๐๕/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๕๘

นายณัฐวุฒิ ใจสงคราม
๑๕/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๕๙

นายศิริศักดิ

์

สละเสือ
๐๓/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๒๖๐

นายพิษณุ ก้อนมันคง

่

๑๗/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๖๑

นายอดิศักดิ

์

พันธุรัตน์
๒๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๖๒

นายกวิน ตาขันทอง
๑๒/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๖๓

นายศักดิสิทธิ

์ ์

โชคเศรษฐีกุลพัช
๒๗/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๖๔

นายอนุพงศ์ กองสูงเนิน
๐๙/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๖๕

นายนิติพนธ์ ศรีแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๖๖

นายพูลศักดิ

์

สุดแสงจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๖๗

นายอำนาจ กุดัน

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๖๘

นายณรงค์ศักดิ

์

ยาแสง
๑๓/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๖๙

นายชิตณรงค์ พัดทอง
๒๕/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๗๐

นายสิทธิพงษ์ ชัยวงษ์
๐๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๗๑

นายเพชร หันจันทร์
๑๙/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๗๒

นายเดวิช ไชยชนะ
๐๖/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๗๓

นายสุวิทย์ สุดวังยาง
๑๒/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๗๔

นายพิชัย สมบุตร
๓๐/๐๔/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๗๕

นายจิรศักดิ

์

บัวจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๗๖

นายนิวัฒ นัดประสพ
๐๓/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๗๗

นายสุวัฒนา โพธิศรี

์

๐๘/๐๙/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๗๘

นายทัศพงษ์ บรรดาศักดิ

์

๐๘/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๗๙

นายธนวัฒน์ เพ็ชรนรินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๘๐

นายวรสิทธิ

์

แก้วกุลศรี
๐๗/๐๒/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๘๑

นายทรงศักดิ

์

คุ้ยเหมือน
๒๗/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๘๒

นายอิสระ ราชดี
๑๕/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๘๓

นายพุทธชาด หยดแพง
๒๕/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๘๔

นายพิรุฬห์ บัวประเสริฐ
๒๖/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๘๕

นายธิติสวรรค์ ทองดอนเหมือน
๓๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๘๖

นายพนา สมอนาค
๑๗/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๘๗

นายธนวุฒิ ไขศรี
๐๑/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๘๘

นายทศพล สาแก้ว
๑๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๘๙

นายธนพล ขนเพ็ชร
๐๒/๑๑/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๙๐

นายณัฐวุฒิ โฉมเฉลา
๐๒/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๙๑

นายประกายเพชร ยวนแห่ว
๓๐/๐๖/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๙๒

นายธันคม คำภา
๒๓/๐๙/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๙๓

นายธนิศร สีดาจันทร์
๒๕/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๙๔

นายสันทิฏฐ์ กำลังมาก
๐๒/๐๙/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๒๙๕

นายดำรงค์ศักดิ

์

ไชยวงค์

๑๑/๑๒/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๙๖

นายเพชรเกษม ทองน้อย
๑๖/๐๘/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๙๗

นายปฏิมากร โมตา
๑๕/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๙๘

นายธนวัฒน์ ปานโปะ
๒๓/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๒๙๙

นายนาถวัฒน์ มาจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๔๓๐๐
นางนงเยาว์ แซ่ลี

้

๑๕/๐๔/๒๔๙๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๐๑

นางนงลักษณ์ อ้นทองพิม
๐๔/๑๑/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๐๒

นางจรีย์ ธรรมฑูล
๑๔/๐๖/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๐๓

นางสมร พรมใจ
๒๕/๑๒/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๐๔

นางสาวลำยวน ขำลำเภา
๒๓/๑๐/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๐๕

นางศรัญญา อโนทัย
๑๗/๐๙/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๐๖

นางบุญส่ง ปนเอียม

่

๑๘/๑๑/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๐๗

นางสาวกมลลักษณ์ เมืองสีเขียว
๒๕/๐๑/๒๕๐๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๐๘

นางสาวกานดา รุ่งสินอนันต์
๑๐/๐๗/๒๕๐๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๐๙

นางประทุม ทองเจริญ
๑๓/๐๖/๒๕๐๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๑๐

นางสาวผกาวัลย์ พรหมชีพ
๒๓/๐๔/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๑๑

นางยุพิน ช้อนทอง
๒๖/๐๑/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๑๒

นางสาวผยุง มีไผ่ขอ
๐๓/๐๔/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๑๓

นางจริณรัตน์ ชอง
๐๖/๐๑/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๑๔

นางสาวเนตรนภา สุขมาก
๐๔/๐๒/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๑๕

นางเรณู ทองพงษ์เนียม
๑๘/๐๘/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๑๖

นางสุภาพ อยู่เปยม
๑๘/๐๑/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๑๗

นางสาววาสนา นวลทิม

๑๖/๑๑/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๑๘

นางสาวสาริศา พลทองดี
๑๖/๐๖/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๑๙

นางเฟองฟา เอ๊ยะเจริญ
๒๓/๐๖/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๒๐
นางสาวเบญจวรรณ ลอดตะเสน

๒๘/๑๐/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๒๑

นางสาวเจริญ มีโทน
๑๗/๐๖/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๒๒

นางสาวฉลอม เปรมโพธ์
๒๔/๐๔/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๒๓

นางเอือง

้

จีนด้วง
๑๖/๐๔/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๒๔

นางจินดา กิติตาล

๑๙/๑๒/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๒๕

นางหทัยกานต์ เร่ในไพร

๒๕/๑๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๒๖

นางวรารัตน์ บุญยังแก้ว
๒๖/๐๘/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๒๗

นางกิมไล้ เจตนเสน
๐๕/๐๙/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๒๘

นางจิมเรียม เทพดวง
๒๓/๐๙/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๒๙

นางสาววันเพ็ญ สิงห์ธรรม
๐๔/๐๗/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๓๓๐

นางจินตนา
คเนจร ณ อยุธยา ๐๓/๐๙/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๓๑

นางสาวเมือง น้อยแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๓๒

นางสาวนำฝน ฤทธ์ไตรรัตน
๒๓/๐๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๓๓

นางบุญพา คงสา
๐๔/๐๒/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๓๔

นางสาวสนธยา เกิดแสงทอง ๓/๑/๒๕๑๗ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๓๕

นางสาวศุภวรรณ ทองจุ้ย
๐๔/๑๒/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๓๖

นางสาวกาญจน์สิริ โชติประภารัตน์
๐๖/๑๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๓๗

นางสาวบัญญัติ หนักแน่น
๑๖/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๓๘

นางกันจนา ภูสมศรี
๐๔/๐๒/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๓๙

นางสาวสุกัญญา กานาค

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๔๐

นางสาวสุภาพร วงคงคำ
๑๓/๐๒/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๔๑

นางรัตนาภรณ์ สหะลาภ
๒๔/๑๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๔๒

นางสาววิยะฎา พาพิมพ์
๒๖/๑๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๔๓

นางสาวนรารัตน์ ชาญวิชัย
๒๓/๑๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๔๔

นางสาวสุชาดา ดำจ่าง
๑๖/๐๔/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๔๕

นางสาวกัลยรัตน์ ม่วงไทย
๒๓/๐๔/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๔๖

นางสาวใกล้รุ่ง มันสน

่

๑๓/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๔๗

นางสาวนุชจรินทร์ ณรงค์น้อย
๒๑/๐๔/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๔๘

นางวิมลรัตน์ มลากัน
๑๖/๐๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๔๙

นางวาสนา ใจดี
๒๙/๐๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๕๐

นางสาวอรอุมา พันทวี
๒๘/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๕๑

นางสาวกวินา ทองอร่าม
๐๕/๑๐/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๕๒

นางสาววรัญญา ศรีโสภา
๑๔/๐๗/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๕๓

นางปยะดา บุญเหลือม

่

๑๖/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๕๔

นางสาวภณชล ภูต้องใจ
๒๙/๐๗/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๕๕

นางสาวสมพิศ คุ้มดี
๑๔/๐๘/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๕๖

นางจิรญาภา ปานน่วม
๑๖/๐๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๕๗

นางสาวพจนีย์ กันทาเปง

๒๗/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๕๘

นางสาวอิสริยากรณ์ คะลา
๐๘/๐๘/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๕๙

นางสาวนำผึง

้

ทองพรหม

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๖๐

นางสาวพัชรพร ศรีรุ่งนพคุณ
๐๒/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๖๑

นางชยันธร พุ่มพร
๐๔/๐๕/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๖๒

นางสาวจะทู วนาอายุธ
๑๒/๐๓/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๖๓

นางสาวอังคนา โพธิศูนย์

์

๐๒/๐๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๖๔

นางสาวสุปราณี ติณะมาศ
๑๔/๐๓/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๓๖๕

นางสาวจิราภรณ์ มูลทิพย์
๐๖/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๖๖

นางสาวบังอร อ่อนศรี
๑๖/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๖๗

นางกิจจา แก้วเนตร
๐๓/๐๓/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๖๘

นางปยพร อูเดมเอซู
๐๗/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๖๙

นางสาวสิริรัตน์ จันทร์คีรี
๑๐/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๗๐

นางสมหญิง บัวทอง
๑๔/๐๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๗๑

นางปาริชาติ ด่อนแผ้ว
๐๖/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๗๒

นางจีราพร สารี
๒๔/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๗๓

นางสาวพรพิมล หากันนา
๐๓/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๗๔

นางสาวกรองแก้ว พานิชย์
๐๔/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๗๕

นางสาววาสนา สิงห์ทอง
๒๐/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๗๖

นางทิพย์ทิวา มะมา
๐๔/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๗๗

นางสาววารินทร์ เวชศาสตร์
๒๔/๐๗/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๗๘

นางสาวบุญทราริกา เออ้าย
๒๔/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๗๙

นางสาวธัญจิรา รุ่งเรือง
๒๓/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๘๐

นางสาวเกษศิรินทร์ จินดาณวาณิช
๑๔/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๘๑
นางสาวเกดสุดารัตน์ เหมือนห่วง

๒๔/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๘๒

นางสาวรุ่งไพลิน ชูเวช
๑๗/๐๕/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๘๓

นางสาวสุรีย์พร แซ่ซือ

๑๓/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๘๔

นางสาวปริศนา เสือแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๘๕

นางสาวศิริมาศ สุขสมาน
๐๓/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๘๖

นางสาวขวัญใจ สุขใย

๒๖/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๘๗

นางณัฐฐิกา หงษาวงค์
๐๖/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๘๘

นางสาวจำเนียร วงษาชัย

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๘๙

นางสาวบุศรา สิงหะเดช
๒๔/๐๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๙๐

นางสาวเกษร นุ้ยวัง
๑๙/๐๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๙๑

นางสาวศิริกัญญา จันทร์บ้านม้า
๑๒/๐๘/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๙๒

นางสาวกนกอร สายเครือมอย
๐๓/๐๘/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๙๓

นางสาวสุมาลี ปนทอง
๒๖/๐๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๙๔

นางสาวขนิษฐา ดีวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๙๕

นางสาวธัญญกานต์ ต๋านะ
๑๓/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๙๖

นางสาวมลฤดี แย้มขะมัง
๒๗/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๙๗

นางสาวบัวลอย ศรีสนอง
๐๔/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๙๘

นางสาวสุภารีย์ อินทร์เลิศ
๐๔/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๓๙๙

นางสาวบัว จำเริญราษฎร์
๒๓/๐๘/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๔๐๐
นางสาวกาญจนา ภักดี

๑๑/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๐๑

นางสาวนงลักษณ์ คำจริง
๒๓/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๐๒

นางสาวเมธาวี แข็งการ
๐๔/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๐๓

นางสาวธารทิพย์ แฝงศรีจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๐๔

นางสาวรุนณี อ้นสุนา
๒๖/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๐๕

นางสาวศรัญญา สุกกลำ
๑๐/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๐๖

นางสาวหทัยรัตน์ จิตารักษา
๑๒/๐๖/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๐๗

นางสาวมลธิรา วิบูลชนะวงค์
๒๐/๐๙/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๐๘

นางสาวเกวลิน แดงผ่องศรี
๒๔/๐๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๐๙

นางสาวมาลี แซ่ย่าง

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๑๐

นางสาวเครือฟา แก้วเกตุ
๐๒/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๑๑

นางสาวสริตา นาคราช
๒๖/๐๕/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๑๒

นางสาวมะลิ เอียมชู

่

๑๐/๐๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๑๓

นางสาวรัตติกาล บุญกลันสอน

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๑๔

นางสาวสิริพร ซิกเนล
๐๗/๐๕/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๑๕

นางสาวบุญยรัตน์ สายจันทร์ยูน
๒๙/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๑๖

นางสาวโสภิต เคียนกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๑๗

นางสาวอาภารัตน์ รักษาสัมันต์
๒๒/๐๓/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๑๘

นางสาวจัตสุภรณ์ เสือไว
๑๑/๐๖/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๑๙

นางสาวเบญจมาศ จุนนะรัญ
๒๓/๐๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๒๐

นางสาวจริยา จันทร์โอทาน
๑๑/๐๙/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๒๑

นางสาวเอมวิกา บรรจงกลัด
๒๙/๑๐/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๒๒

นางสาวเอือมพร

้

คุ้มตะสิน
๑๕/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๒๓

นางสาวนำผึง

้

แบบนา
๑๔/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๒๔

นางสาวกมลพร นครศรี
๒๑/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๒๕

นางสาวหทัยพันธ์ แสนสมนต์
๐๔/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๒๖

นางสาวอัมพร แสงสว่าง
๑๘/๐๔/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๒๗

นางสาวภัทรจิตรา แจ่มจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๒๘

นางสาวสุนิสา เข็มทอง
๐๔/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๒๙

นางสาวอรญา มลคลเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๓๐

นางสาวอาริสา มากโภคา
๒๐/๑๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๓๑

นางสาวอพินญา หลากจิตต์
๒๑/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๓๒

นางสาวพัชรา ศรีอัชฌา
๑๓/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๓๓

นางสาวพัชรี ศรีอัชฌา
๑๗/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๓๔

นางสาวสุวิมล จันทร์เรือง

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๔๓๕

นางสาวศิริพร อ้นสิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๓๖

นางสาวนำทิพย์ มีอิม

่

๒๒/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๓๗

นางสาวเพ็ญพร มหาดไทย
๒๘/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๓๘

นางสาวจันทร์จิรา จันทรา
๒๒/๐๗/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๓๙

นางสาวช่อลดา ชิตประเสริฐ
๐๓/๐๗/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๔๐

นางสาวจีรนันท์ ตลับปน
๑๓/๐๖/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๔๑

นางสาวสุรัตยา ยิงรัตน์

่

๒๔/๐๕/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๔๒

นางสาวกรรณิกา ชุ่มชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๔๓

นางสาวพรนภา
เกษตรโสภาพันธ์

๓๐/๐๖/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๔๔

นางศิริพร ฤทธิทอง

์

๑๑/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๔๕

นางสาวพัชราภรณ์ ชัยทร

๓๑/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๔๖
นางสาวพิชญาณ์มญชุ์

ศรสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๔๗

นางสาวพรทิพา เทียนจันทร์
๐๖/๐๖/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๔๘

นางสาวศิริวิมล จันทร์นาค
๐๔/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๔๙

นางสาวต้องใจ ชัยคำ
๐๙/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๕๐

นางสาววราภรณ์ คำผัด
๐๑/๐๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๕๑

นางสาวษาลิณี ก้อนคง

๑๒/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๕๒

นางสาวกนกวรรณ อุดมสุข
๐๕/๐๙/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๕๓

นางสาวกาญจนา จิตรอารีย์
๒๐/๐๙/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๕๔

นางสาวนิภาพร ปานบุญ
๒๖/๐๕/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๕๕

นางสาวสุพัฒธา พุธทะระสุ
๐๖/๐๔/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๕๖

นางสาวลัดดาพร เผือกพูล
๐๙/๐๕/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๕๗
นางสาวปญณชญาณ์ โตใหญ่

๐๔/๐๕/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๕๘

นางสาวอัญชลี ทะลิ
๒๗/๐๖/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๕๙

นางสาวสาวิตรี ไชยเทศ
๑๐/๐๕/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๖๐

นายป อ่อนละมูล
๐๑/๐๑/๒๔๗๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๖๑

นายลูกชิน

้

ประสาทกิจ
๐๓/๐๓/๒๔๘๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๖๒

นายประเสริฐ โตสน
๐๘/๐๔/๒๔๙๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๖๓

นายพรมมา ครุฑทุ่ง
๐๑/๐๑/๒๔๙๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๖๔

นายชัน วุทธิยา
๐๑/๐๑/๒๔๙๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๖๕

นายนันทพล เอ่งฉ้วน
๒๒/๐๗/๒๕๐๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๖๖

นายสุภูมธ์ อุดพ้วย
๒๙/๑๒/๒๕๐๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๖๗

นายโอฬาร จันทร์ศรี
๑๑/๐๑/๒๕๐๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๖๘

นายวรนันท์ เอือวงศาโรจน์

้

๒๗/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๖๙

นายชัยวัฒน์ กระจ่างวงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๔๗๐

นายพัน จอมสังข์
๑๗/๑๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๗๑

นายพิทยา ตุ้มม่วง
๑๐/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๗๒

นายมานพ มากมา
๐๘/๐๕/๒๕๐๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๗๓

นายพนม ด้วงมาดี
๑๖/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๗๔

นายนคร วังแผน
๐๖/๐๘/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๗๕

นายคาน แดงสด
๐๖/๐๓/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๗๖

นายไพทูรย์ พุ่มสว่างแก้ว
๑๖/๐๕/๒๕๐๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๗๗

นายสุธรรม มากทอง
๒๑/๐๕/๒๕๐๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๗๘

นายกรศร แซ่ฝง
๐๘/๐๓/๒๕๐๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๗๙

นายปุญญพัฒน์ พงศ์พลินไพศาล
๑๖/๑๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๘๐

นายสาคร ทิพย์แก้ว
๐๓/๐๑/๒๕๐๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๘๑

นายดอกแก้ว ชมเชย
๒๒/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๘๒

นายธีรยุทธ์ ยูรมาตร์
๑๒/๐๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๘๓

นายทิงทอง จิตอารี
๑๖/๐๙/๒๕๑๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๘๔

นายกุศล พุทธา
๐๕/๐๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๘๕

นายคำปน คำวงษา
๐๙/๐๑/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๘๖

นายถาวร เสากุล
๑๓/๐๙/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๘๗

นายพยุง ชัยทอง
๐๔/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๘๘

นายลอย อิมขุนทอง

่

๒๐/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๘๙

นายปราโลม นาคเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๙๐

นายทรงพล ปราบโจร
๐๔/๐๕/๒๕๑๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๙๑

นายอินทัช ฝกดี
๑๘/๐๙/๒๕๑๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๙๒

นายกิตติธัช ปอมสาหร่าย
๒๒/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๙๓

นายพงศกร คลำสุข
๑๘/๐๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๙๔

นายพนม พรมชาติ
๒๒/๐๔/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๙๕

นายสมชาย ตะโกพร
๐๙/๐๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๙๖

นายเกษม จันต๊ะผง
๓๐/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๙๗

นายธีรยุทธ ฉุยฉาย
๐๗/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๙๘

นายมนุษย์ มังคลาด

๒๖/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๔๙๙

นายวัด เรืองเทพ
๑๕/๐๙/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๐๐
นายคะนอง ทับเงิน

๑๔/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๐๑

นายทรงพล พึงน้อย

่

๐๗/๐๕/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๐๒

นายทรงศักดิ

์

สังข์แสง
๓๑/๐๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๐๓

นายปรีชา สุทธิศรี

์

๐๒/๐๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๐๔

นายยิง

่

แซ่เฮ่อ
๒๔/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๕๐๕

นายราชันย์ หว่าเจ๊ะ
๑๙/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๐๖

นายสมบูรณ์ เปงอิน
๒๓/๐๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๐๗

นายประสาน เกษมรัตนภักดี
๐๒/๑๑/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๐๘

นายอภิวัฒน์ วังวงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๐๙

นายจะลอ แซ่ทุ่ง
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๑๐

นายสมพงษ์ นิลละออ
๑๐/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๑๑

นายเซีย แซ่ย่าง
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๑๒

นายประทีป หลิมพลอย

่

๑๘/๐๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๑๓

นายสมประสงค์ เพ็ชร์รัทธี
๑๕/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๑๔

นายอาบือ อะจอ
๐๑/๐๑/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๑๕

นายชัยยศ อินทรกำแพง
๒๗/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๑๖

นายเซ้ง แซ่สง
๒๐/๐๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๑๗

นายพีรพัฒน์ ปลืมบุญ

้

๐๒/๐๒/๒๕๒๐
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๑๘

นายไพโรจน์ พุฒพงษ์
๑๘/๐๙/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๑๙

นายศักดิสิทธิ

์ ์

บุญอภัย
๑๒/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๒๐

นายศรีนวล น้อยรักษา
๒๕/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๒๑

นายสงกรานต์ จันทรักษา
๑๔/๐๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๒๒

นายสมยศ เสรีวงศ์สวัสดิ

์

๐๔/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๒๓

นายดิเรก ดาวลอยรัมย์
๑๖/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๒๔

นายธีระ ตันติมูล

๓๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๒๕

นายธีรศักดิ

์

หลอดแก้ว
๐๒/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๒๖

นายบุญยืน สีหราช
๑๗/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๒๗

นายพันศักดิ

์

สุวรรณโชติ
๐๖/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๒๘

นายไพศาล บุตรเสน่ห์
๒๕/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๒๙

นายวิพัฒน์ บุญสม
๒๑/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๓๐

นายศักดิชัย

์

ศรีมูลชัย
๐๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๓๑

นายสมภพ นุ้ยพา
๓๐/๐๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๓๒

นายสุภัค นาอุ้ย
๒๔/๐๖/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๓๓

นายอาคม พุฒตะคุ
๐๗/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๓๔

นายอาคม หมอกมุงเมือง
๑๕/๐๕/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๓๕

นายอำนาจ คล้ายชู

๒๒/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๓๖

นายณรงค์ชัย ธิยะ
๑๒/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๓๗

นายธเนศ แก้วประสาน
๐๔/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๓๘

นายประชัน จันทร์จร
๓๐/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๓๙

นายวินัย ทับหุ่น
๒๗/๐๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๕๔๐

นายศุภสถิตย์ แสนทวีสุข
๐๔/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๔๑

นายสมเกียรติ แจ่มนาม
๒๕/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๔๒

นายสัมพันธ์ โกสินธ์
๐๑/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๔๓

นายสุวิทย์ เพิมพูน

่

๐๕/๐๗/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๔๔

นายหนูครอง ทิพโสต
๐๔/๐๘/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๔๕

นายจินตวัฒน์ รางแดง
๒๔/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๔๖

นายชัย ชุ่มเย็น
๐๙/๐๕/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๔๗

นายธนกร หรังสีสุข

่

๒๙/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๔๘

นายธีรพรภัทร นาควัชระ
๒๒/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๔๙

นายประภาท พรมลี
๑๕/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๕๐

นายประวิทย์ ปานแย้ม
๐๓/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๕๑

นายพิทยา แสงรัตน์
๒๙/๐๓/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๕๒

นายพิทักษ์ กุณาวงษ์

๒๓/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๕๓

นายพีรศักดิ

์

ใจว่อง
๒๐/๐๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๕๔

นายเพชร แซ่กือ
๐๕/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๕๕

นายเพทาย ทังอินทร์

่

๓๑/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๕๖

นายโยคิน มากเมือง
๒๙/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๕๗

นายวรพจน์ มลิพันธ์
๑๕/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๕๘

นายสุรชัย ไสวงาม
๐๑/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๕๙

นายกฤษฎา เผือกงาม
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๖๐

นายจตุรงค์ มะโนรา
๑๖/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๖๑

นายจักรพันธ์ สัตยขจร
๒๑/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๖๒

นายไชยวริทธิ

์

ปุญญปญญา

๑๗/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๖๓

นายเซ่ง แซ่ลี
๐๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๖๔

นายไตรรงค์ ศรีงาม
๐๙/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๖๕

นายเทิดพงษ์ บัวผัว

๑๙/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๖๖

นายนัทวุฒิ เมืองสาคร
๒๒/๐๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๖๗

นายนันทพงษ์ พันธนิตย์

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๖๘

นายพนมพร โพล้งเสียง
๐๗/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๖๙

นายวันชนะ เครือสุข
๑๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๗๐

นายศุภโชค ศิริเดโชชัย
๐๔/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๗๑

นายสมศักดิ

์

จันเต็ง
๐๗/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๗๒

นายสมยศ คงดี
๒๖/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๗๓

นายสิริบุญ ชัยประสิทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๗๔

นายสิงห์ จักษุตา
๑๕/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๕๗๕

นายสุภาพ สุปนะ
๒๓/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๗๖

นายสุวิทย์ แซ่ลี
๑๓/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๗๗

นายโสภน เอียมสกุล

่

๒๘/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๗๘

นายเจริญ ธัญญกุลเศรษฐ์
๑๐/๐๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๗๙

นายดนุพล แววดี
๐๙/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๘๐

นายนเรศ กรันแย้ม

่

๒๐/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๘๑

นายบัญชา ผลพืชน์
๐๔/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๘๒

นายปเตอร์ ศักดิสิทธานุภาพ

์

๑๙/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๘๓

84พิเชษฐ เทียงเจริญ

่

๐๓/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๘๔

นายพันธ์ศักดิ

์

อินทเรืองศร

๓๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๘๕

นายภูชิต ลีนจรรยา
๑๐/๐๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๘๖

นายศราวุธ มากร

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๘๗

นายศิลา มารยาท
๑๑/๐๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๘๘

นายสมโภช ศรีเพิมพูล

่

๐๓/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๘๙

นายสุรทิน น้อยเสาธง
๑๒/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๙๐

นายสุวรรณ แสนฟู
๑๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๙๑

นายอรรคพล ฟนเครือ
๐๕/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๙๒

นายอนุชา น้อยจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๙๓

นายอำนาจ วัฒนสิงห์
๐๙/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๙๔

นายฉัตรมงคล อินทร์บำรุง
๐๕/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๙๕

นายธเนศ ผาสุข
๐๑/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๙๖

นายธวัชชัย เกิดแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๙๗

นายนพดล สายบัวทอง

๑๘/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๙๘

นายนิรันดร์ เหมาเพชร์
๒๓/๐๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๕๙๙

นายประวัติ คำวิชิต
๐๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๐๐
นายมงคล อินปา

๑๐/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๐๑

นายมานพ จันมนทา
๒๖/๐๗/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๐๒

นายวีรพันธ์ กลำทวี
๒๔/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๐๓

นายสุนทร ลาเสือ
๐๒/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๐๔

นายอาทิตย์ เกลียงเกลา

้

๐๗/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๐๕

นายกิติพงษ์ พรมสี
๓๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๐๖

นายวสันต์ แก้วกำเนิด
๑๗/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๐๗

นายเจตนพันธ์ นาคไพจิตร
๐๔/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๐๘

นายต่อศักดิ

์

ด้วงพรม
๑๙/๐๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๐๙

นายดำรงศักดิ

์

วงที
๑๐/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๖๑๐

นายธนุกูล คุ้ยทรัพย์
๐๘/๐๓/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๑๑

นายฟง แซ่ม้า
๑๐/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๑๒

นายวธิรวัส อุทัยโชติวรรณ
๑๖/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๑๓

นายวิสูตร ทิงิวงาม

้

๑๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๑๔

นายสราวุฒิ ภูวงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๑๕

นายสุรเชษฎ์ เคียมทองคำ

่

๑๒/๐๔/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๑๖

นายกิตติ หอมชงค์

๒๕/๑๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๑๗

นายประเสริฐ หงษ์ทอง
๑๒/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๑๘

นายปรีชา กิตตะ

๒๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๑๙

นายพงษ์ศักดิ

์

เกตุพรหม
๒๙/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๒๐

นายภาณุพงศ์ จงศิริ
๑๘/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๒๑

นายมารินทร์ อินตา
๑๔/๐๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๒๒

นายยุทธชัย พจนาภิรักษ์
๑๓/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๒๓

นายวิรุฬห์ แซ่เท่า
๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๒๔

นายวุฒิภัทร จันทร์มา
๐๓/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๒๕

นายสายฟา เขียนขุนทด
๒๓/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๒๖

นายสุเทพ ทองอินทร์
๐๗/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๒๗

นายอัษฎา บวรปรียารัตน์

๑๙/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๒๘

นายณรงค์ศักดิ

์

ดวงแน่น
๒๐/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๒๙

นายประไพร เนียมปน
๐๒/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๓๐

นายไมตรี มีแถม
๑๖/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๓๑

นายวรรณะ พลอยทับทิม
๐๙/๐๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๓๒

นายสุธิพงค์ แก้วดวงเล็ก
๒๕/๐๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๓๓

นายอภิวัช พงษ์พานิช
๑๖/๐๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๓๔

นายอนุพงษ์ สุวรรณมาศ
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๓๕

นายอนุรักษ์ คล้ายยิง

่

๒๓/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๓๖

นายกานต์พิสิฐ เนียมทอง
๒๖/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๓๗

นายถนอมพงษ์ กิงสุคนธ์

่

๒๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๓๘

นายจะโหล จะก่า
๑๓/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๓๙

นายจักรี เรืองโพน
๐๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๔๐

นายประเสริฐ ประสิทธินาวา
๒๖/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๔๑

นายพงศธร ทองชัยเทศ
๐๙/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๔๒

นายพิทักษ์ เพ็งเทศ
๐๘/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๔๓

นายยุรนันท์ คำนนท์
๑๗/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๔๔

นายวิชิต สีสุก
๑๑/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๖๔๕

นายศราวุธ นะราศรี
๑๘/๐๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๔๖

นายศิวะ สุวรรณนิช
๑๐/๐๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๔๗

นายอภิชาต ด้วงอำ
๐๒/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๔๘

นายเกริกฤทธิ

์

แสงทอง
๒๐/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๔๙

นายพงษ์ศักดิ

์

ฆเณศ
๒๑/๐๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๕๐

นายวิทวัส แซ่วือ

่

๐๑/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๕๑

นายวุฒิชัย พุ่มพวง

๑๓/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๕๒

นายศุภรงค์ อีแต๋
๒๐/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๕๓

นายอุทิตย์ บ่อทอง
๒๔/๐๑/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๕๔

นายโชคชัย บุญดา
๑๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๕๕

นายประวิทย์ เหมวิหค
๓๑/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๕๖

นายพงษ์ธร มีทรงธรรม
๐๙/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๕๗

นายสมบัติ ฐานกุมมา
๒๘/๐๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๕๘

นายสันติสุข พิมอาจหาญ
๑๖/๐๘/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๕๙

นายอนุชิต ทองพูล
๒๓/๐๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๖๐

นายอนุพล ทำบุญ
๓๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๖๑

นายเทอดเกียรติ เปล่งสันเทียะ
๒๑/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๖๒

นายผดุงเกียรติ ขาวอาราม
๐๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๖๓

นายนิคม สำเภา
๑๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๖๔

นายธรรมรัฐ นุ่มพรม
๑๐/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๖๕

นายพงษ์เพชร สนันเมือง

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๖๖

นายอานนท์ มันปาน

่

๐๙/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๖๗

นายเอกพันธ์ คงเสมอ
๐๘/๐๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๖๘

นายขวัญเมือง จงกลาง
๑๖/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๖๙

นายทวีศักดิ

์

ภูกิงหิน

่

๒๖/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๗๐

นายวรพล เกตุแก้ว
๐๖/๐๙/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๗๑

นายชัพวิชญ์ เอือมอาทร

้

๐๒/๐๗/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๗๒

นายณวพล คดคง
๒๔/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๗๓

นายธนโชติ แฝงนวลจันทร์
๐๒/๑๐/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๗๔

นายธวัชชัย มาชม
๐๑/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๗๕

นายธีระศักดิ

์

หุ่นสิงห์
๐๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๗๖

นายนเรศ ปนปรือ
๐๒/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๗๗

นายนเรศ โสภา
๑๙/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๗๘

นายปรินทร์ ไวยทิ
๒๕/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๗๙

นายวิเชียร น้อยตง
๒๘/๐๕/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๖๘๐

นายวีระยุทธ โพธิหอม

์

๒๒/๐๓/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๘๑

นายสมเกียรติ ผาสุข
๒๕/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๘๒

นายสุรศักดิ

์

ลิมเจริญ

้

๐๔/๐๔/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๘๓

นายจักรพันธ์ ภูเต็ม
๐๑/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๘๔

นายณัฐกร พุกแก้ว

๒๙/๑๑/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๘๕

นายธเนศ บุตรศรี
๒๗/๐๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๘๖

นายปยะ ครรลองหรรษา
๑๖/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๘๗

นายวิศรุต หาญไชยภา
๒๔/๐๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๘๘

นายอภิชัย เสียงอ่อน
๐๙/๐๙/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๘๙

นายวรวุฒิ ระวังตา
๒๐/๐๓/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๙๐

นายอชิน ยาวิชัย
๐๖/๐๕/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๙๑

นายกิตติพร นาคกลำ
๐๓/๐๖/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๙๒

นายคมกริช ถุงพาดี
๒๕/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๙๓

นายศุภกร โพธิหอม

์

๓๑/๐๘/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๙๔

นายวิทยา บัวช้อย
๒๖/๐๒/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๙๕

นายสุริยะ อุดม
๒๑/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๙๖

นายณัฐพงษ์ คชนิล
๒๓/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๙๗

นายวีรชิต แซ่วือ

้

๒๗/๐๗/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๙๘

นายธีรเจต ทำบุญ
๐๒/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๖๙๙

นายอดิศร ขจรเกียรติสกุล
๑๒/๐๓/๒๕๔๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๗๐๐
นายขวัญเมือง พุทธรักษา

๐๘/๑๒/๒๕๐๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๗๐๑

นายสมฤทธิ

์

สิงห์ทอง
๒๒/๐๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๗๐๒

นายวีระ เพชรอำไพ
๐๘/๐๘/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๗๐๓

นายสุพัฒน์ สมัครการไถ
๑๒/๐๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๗๐๔

นายจีระศักดิ

์

ไชยเจริญ
๓๐/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๗๐๕

นายพีระพล ธุมา
๑๙/๐๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๔๕๙/๔๗๐๖

เด็กหญิงนันธิดา สัจจโภชน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๕๙/๔๗๐๗

เด็กชายอัษฎาวุธ เอียมสำอางค์

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๕๙/๔๗๐๘

เด็กหญิงเอมอร บุญแพ้ว
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๕๙/๔๗๐๙

เด็กหญิงแก้วมณี สีนนเคน
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๕๙/๔๗๑๐

เด็กหญิงรัชนี เอียมคง

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๕๙/๔๗๑๑

เด็กหญิงกุลจิรา จุลพล
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๕๙/๔๗๑๒

เด็กหญิงมาเรีย ทองไหลมา
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๕๙/๔๗๑๓

เด็กหญิงยุพา มาษา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๕๙/๔๗๑๔

นางสาวชลธิชา เผือกชาวนา
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๗๑๕

นางสาวนันทนี พิทักษ์ควิวัฒน์
๑๖/๔/๒๕๓๕

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๕๙/๔๗๑๖

เด็กชายกิตติกร เกนเกตกร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๑๗

เด็กหญิงชนิกานต์ สิงห์สวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิศรี

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๑๙

เด็กหญิงณิชาภัทร อุ่มไกร
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๒๐

เด็กหญิงธัญชนก จันทร์ลอย
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๒๑

เด็กหญิงธิลาวรรณ พวงสำเภา
๑๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๒๒

เด็กหญิงนภาพร คชมาก
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๒๓

เด็กหญิงนุชจรีย์ ดายังหยุด
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๒๔

เด็กชายปวริศ เขียวงาม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๒๕

เด็กชายปวรุตม์ เขียวงาม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๒๖

เด็กหญิงพิชชาภา บางประเสริฐ
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๒๗

เด็กหญิงพิชญธิดา คุณประโคน
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๒๘

เด็กหญิงศิริภา มายา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๒๙

เด็กชายศุภสิทธิ

์

หงษ์บุญมี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๓๐

เด็กหญิงสิริมา บุตรสีดา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๓๑

เด็กหญิงสุชานารี แชมศรี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๓๒

เด็กชายสุรยุทธ์ อำเทศ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๓๓

เด็กหญิงอัญชลีพร ไฝเพ็ชรดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๓๔

เด็กหญิงอาทิตยา เขียวงาม
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๓๕

เด็กหญิงกันติชา อู่เงิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๓๖

เด็กหญิงนัชชนันท์ จันทร์ลอย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๓๗

เด็กชายพิสิษฐ์ แก้วมี
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๓๘

เด็กชายวุฒิชัย บุญมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๓๙

เด็กชายอาทิตย์ กุลมัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๔๐

เด็กหญิงกิตติยา ทองสุข
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๔๑

เด็กหญิงณัฐธยาน์ มายา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๔๒

เด็กหญิงดารา ภูฆัง
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๔๓

เด็กชายนันทิพัฒน์ พละโชติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๔๔

เด็กชายพิษณุ ชุมพรผ่อง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๔๕

เด็กหญิงภัคธีมา ไสว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๔๖

เด็กชายสริต อ่อนเกตุ
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๔๗

เด็กชายณรงค์ชัย หนูปาน
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๔๘

เด็กหญิงณัฏฐธิดา คำศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๔๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เมฆดัน

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๗๕๐

เด็กชายทวีศักดิ

์

ภักดี
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๕๑

เด็กชายทศพล นาคจัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๕๒

เด็กชายธนกร บัวพา
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๕๓

เด็กชายธนดล บัววังโปง
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๕๔

เด็กชายธนวัฒน์ ยรรยง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๕๕

เด็กชายธีรเทพ อำเทศ
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๕๖

เด็กชายนัทกร เพ็งกระโทก
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๕๗

เด็กชายนันทชัย จูกระโทก
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๕๘

เด็กชายปยวัฒน์ ศรีนวล
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๕๙

เด็กหญิงพรไพลิน เสือแพร
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๖๐

เด็กหญิงพีรดา สุภะผล
๒๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๖๑

เด็กชายพีรทัต พูกองชะนะ
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๖๒

เด็กชายภาณุ ทองดอนคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๖๓

เด็กชายวุฒิพร สีอำดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๖๔

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

ใจประดิษฐ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๖๕

เด็กชายสมเด็จ อ่อนเกตุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๖๖
เด็กหญิงสร้อยสุดาภร

เต็งโล่ง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๖๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศักดิแก้วมณี

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๖๘

เด็กหญิงอทิตยา ทองเทา
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๖๙

เด็กชายอานนท์ อินวิเชียร
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๗๐

เด็กหญิงอุณากัลย์ หนองผือ
๒๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๗๑

เด็กชายเจษฎา ปอมสาหร่าย
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๗๒

เด็กชายเจษฎา เหลืองสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๗๓

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทองพูล
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๗๔

เด็กหญิงฐิติยา แสงคำมี
๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๗๕

เด็กชายทินภัทร อ่างเรือง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๗๖

เด็กชายธนะศักดิ

์

ศีละแสน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๗๗

เด็กหญิงปริศนา ชอบหนองบอน
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๗๘
เด็กชายพรหมการุณ มหาสิงห์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๗๙

เด็กชายศราวุฒิ จีนบางช้าง

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๘๐

เด็กชายสิริวัตร์ อำสิงห์
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๘๑

เด็กหญิงอริสา พัสกุล
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๘๒ เด็กชายกฤษณะพัสตร์
ทองอินทร์

๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๘๓

เด็กชายชัชพล อุ่มไกร
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๘๔

เด็กชายถาวร บุญเรือง
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๗ / ๒๐๓
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พล ๓๔๕๙/๔๗๘๕

เด็กชายพุฒิชัย สุขขวัญ
๑๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๘๖

เด็กชายเขมินท์ เข็มอินทร์
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๘๗

นายบดินทร์ แสงทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๘๘

นางสาวภัทรพร บุญรัตน์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๘๙

เด็กหญิงรัชนีกร ขุนเทพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๙๐

นางสาวสุดารัตน์ คนคล่อง
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๙๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

ศรีสนธ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๙๒
เด็กหญิงเบญจวรรณ วงค์ชืน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๕๙/๔๗๙๓

เด็กหญิงกัณรญา แสงจันดา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๗๙๔

เด็กหญิงคงสินันท์ ฉะฉำ
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๗๙๕

เด็กชายจักรกฤษ ใจทน
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๗๙๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิทอง

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๗๙๗

เด็กหญิงจีราพร ดุสันเทียะ
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๗๙๘

เด็กชายชาคริต สุวรรณโต
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๗๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ รุ่งอินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๐๐
เด็กชายณัฐพล ทุมสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๐๑

เด็กชายณัฐวิสุทธิ สมพงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๐๒

เด็กชายนัฐนนท์ ชัยโย
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๐๓

เด็กชายพงสกร แสนสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๐๔

เด็กชายพิชาภพ คงยอด
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๐๕

เด็กหญิงสุพรรษา คงสมทรง
๒๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๐๖

เด็กหญิงเพ็ญศิริ สุวรรณโต
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๐๗

เด็กหญิงเสาวรส โพธิไทร

์

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๐๘

เด็กหญิงกนกพร แสนประสิทธิ

์

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๐๙

เด็กชายกฤษณะ เนตรผง
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๑๐

เด็กหญิงจอมขวัญ พุ่มโพธิทอง

์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๑๑

เด็กชายชนิธรณ์ เรือทมิฬ
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๑๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ริววงศ์ศา

้

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๑๓

เด็กหญิงณัฐพร จันกลิน

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๑๔

เด็กชายณัฐพัตร์ อ่อนสะเดา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๑๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ยิมแย้ม

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๑๖

เด็กหญิงดารุณี ศรีสุข
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๑๗

เด็กชายนที ชวนคนชม
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๑๘

เด็กหญิงนุชจรี ภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๑๙

เด็กหญิงปนัดดา ทองเชือ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๘ / ๒๐๓

้
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พล ๓๔๕๙/๔๘๒๐

เด็กหญิงพนิตสุภา เพ็งแจ่ม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๒๑

เด็กหญิงภัทรวดี ทองพูล

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๒๒

เด็กชายรณชัย วิมุติ
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๒๓

เด็กหญิงวรัณภัทร กัดแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๒๔

เด็กชายวสิษฐ์พล ทุนไว
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๒๕

เด็กหญิงวิยะดา ชาวพิจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๒๖

เด็กชายวีรภัทร มังคะละวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๒๗

เด็กหญิงสุธิดา ปานเกิด
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๒๘

เด็กหญิงสุธิดา มณทอง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๒๙

เด็กหญิงสุภาวดี พวงลำเจียก
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๓๐

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองแดง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๓๑
เด็กหญิงดาวประกาย ทองพันธ์

๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๓๒

เด็กชายทัศน์พล ประสพสุข

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๓๓

เด็กหญิงนาตยา เสือสะเดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๓๔

เด็กชายบุญเชิด สังข์เปรม
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๓๕

เด็กหญิงพัชราภา มณีวรรณรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๓๖

เด็กหญิงพุทธิตา เพียรทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๓๗

เด็กหญิงรัตติกาล ศรีนวล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๓๘

เด็กชายวรวุฒิ คุ้มภัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๓๙

เด็กหญิงวันวิสาข์ แซ่ม้า
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๔๐

เด็กหญิงศิริพร เนียมวงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๔๑

เด็กชายสรวิชญ์ แสงแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๔๒

เด็กชายสิทธิชัย โพธิศรี

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๔๓

เด็กหญิงสิริกร พลสา

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๔๔

เด็กหญิงสุพัฒรา ภักดี
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๔๕
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ ดารา

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๔๖

เด็กหญิงอรกมล วงศ์ไทย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๔๗

เด็กหญิงอุทุมพร ปอกเชษฐ์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๔๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

จันทร์สามเรือน
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๔๙

เด็กชายเจตรินทร์ สุภะคะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๕๙/๔๘๕๐

เด็กชายกนกพงศ์ คงเมือง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๕๑

เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์คง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๕๒

เด็กชายฉัตรชัย แรกเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๕๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ คุ้มดี
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๕๔

เด็กหญิงณิชกานต์ เหมือนกล่อม
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๙ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๘๕๕

เด็กชายธนากร ทีสุกะ
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๕๖

เด็กชายธันวา หินะสุทธิ

์

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๕๗

เด็กชายธีรภัทร ศิลปอำพนธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๕๘

เด็กหญิงนริศรา รักกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๕๙

เด็กหญิงนฤมล อุดมผล
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๖๐

เด็กชายนวพล มันคง

่

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๖๑

เด็กชายปริญญา แก้วศรีโพธิ

์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๖๒

เด็กหญิงปยธิดา หมีบ้านใหม่
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๖๓

เด็กชายพงศกร แบนไทย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๖๔

เด็กหญิงมนพัทธ์ แสงแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๖๕

เด็กชายวัฒนา แบนไทย
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๖๖

เด็กหญิงวันวิสาข์ ชูรัตน์
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๖๗

เด็กชายวีระวัฒน์ รสโฉม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๖๘

เด็กหญิงศิรดา สุขเทศ
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๖๙

เด็กหญิงศิรินภา แสงเดือน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๗๐

เด็กชายศุภกร สุระทศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๗๑

เด็กชายศุภกร ห้องทรง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๗๒

เด็กชายศตายุ สิงห์วิเชียร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๗๓

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ วัดประตูมอญ

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๗๔

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์บุญนาค
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๗๕

เด็กหญิงสุภาพร วรรณศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๗๖

เด็กหญิงอภิญญา ยิมเกิด

้

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๗๗

เด็กชายอัษฎาวุธ สิทธิศาสตร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๗๘

เด็กหญิงแพรพลอย จันทกูล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๗๙

เด็กชายธนดล เทียบคำ
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๘๐

เด็กชายสิรภพ ชุ่มขยัน
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๕๙/๔๘๘๑

เด็กชายธวัชชัย ชาวเขา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๘๒

เด็กหญิงพิชญนันท์
รัตน์โรจน์พาณิชย์ ๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๘๓

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สีบุตรา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๘๔

เด็กหญิงนารีรัตน์ ยาวสันเทียะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๘๕

เด็กหญิงรัชญา ดอนคงมี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๘๖

เด็กหญิงรัตนภรณ์ เสนาะทรัพย์
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๘๗

เด็กชายอภิวิชญ์ สุดแก้ว
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๘๘

เด็กชายณัฐวุฒิ กันสุทธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๘๙

เด็กชายธีรเดช ตาลช่วย
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๘๙๐

เด็กชายนรินทร์ ทองเนือดี

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๙๑

เด็กหญิงปทมา สายทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๙๒

เด็กชายพิเชษฐ สีบุตรา

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๙๓

เด็กหญิงมณีนุช บุญอาจ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๙๔

เด็กชายรัฐภูมิ มุ่งดี
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๙๕

เด็กชายวุฒินันท์ รอดสันเทียะ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๙๖

เด็กชายสุทธิพงศ์ ใจจันทร์
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๙๗

เด็กชายอดิศร รัตรีพันธ์

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๙๘

เด็กหญิงอรกัญญา หงษ์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๘๙๙

เด็กหญิงอรกานต์ หงษ์ทอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๕๙/๔๙๐๐
เด็กชายกฤตเมธ มันคง

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๕๙/๔๙๐๑

เด็กชายณัฐยศ แช่มขำ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๕๙/๔๙๐๒

เด็กหญิงยุภาวี มันคง

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๕๙/๔๙๐๓

เด็กชายศราวุฒิ จันทร์สามเรือน
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๕๙/๔๙๐๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ อุทา
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๕๙/๔๙๐๕

เด็กชายพีระยุทธ ปานคะเชนทร์

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๕๙/๔๙๐๖

เด็กชายเอกราช กิงเกษ

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๕๙/๔๙๐๗

เด็กหญิงชนินภา เรืองจุ้ย
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองดู่ วัดคลองดู่  

พล ๓๔๕๙/๔๙๐๘

เด็กหญิงเมธาวี ชาวเขา
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองดู่ วัดคลองดู่  

พล ๓๔๕๙/๔๙๐๙

เด็กหญิงทาริยา บัวชาวนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๔๙๑๐

เด็กหญิงธนภัทร สมรูป
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๔๙๑๑

เด็กชายธัชชัย กลำงิว

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๔๙๑๒

เด็กชายพีระพงศ์ สายนำเย็น
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๔๙๑๓

เด็กหญิงมุนีพร จันทร์อักศร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๔๙๑๔

เด็กหญิงรมิดา ทิพเนตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๔๙๑๕

เด็กหญิงศุภิสรา ขำระหงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๔๙๑๖

เด็กชายไกรวิชญ์ กลำงิว

้

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๔๙๑๗

เด็กหญิงฉัตรกมล สมบุญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๔๙๑๘

เด็กหญิงชมลวรรณ ทองเกิด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๔๙๑๙

เด็กหญิงอนันตญา ขาวสะอาด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๕๙/๔๙๒๐

เด็กหญิงกนกรดา วงษ์ลคร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๒๑

เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๒๒

เด็กชายณัฐพงศ์ บัวชาวนา
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๒๓

เด็กชายณัฐพงษ์ บุญมา
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๒๔

เด็กชายณํฐกรณ์ น้อนอินทร์
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๙๒๕

เด็กชายธนพัฒน์ พรมน้อย
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๒๖

เด็กหญิงปณณาตา ถินยอด

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๒๗

เด็กชายพงศกร แก้วทิง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๒๘

เด็กหญิงภิริษา ยิมสรวล

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๒๙

เด็กชายภูริเดช พลอยแหวน
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๓๐

เด็กชายศุภณัฐ แก้วทิพย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๓๑

เด็กหญิงกนกพร เทียนสมจิตร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๓๒

เด็กหญิงกรรณิกา ภูษา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๓๓

เด็กหญิงกัณฐมณี เพชรแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๓๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจริญวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๓๕

เด็กหญิงจิรัชยา ชัยรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๓๖

เด็กชายชนสรณ์ มาเต
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๓๗

เด็กหญิงณัฐชยา ทาเงิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๓๘

เด็กหญิงธนิษฐา บัวจอม
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๓๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เมืองมงคล

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๔๐

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ลักษณวงค์
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๔๑

เด็กหญิงปาณิสรา ศึกสูงเนิน
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๔๒

เด็กชายปยศักดิ

์

เตชนันท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๔๓

เด็กหญิงรัตติกาล พลอยกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๔๔

เด็กชายวรพล เพ็งพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๔๕

เด็กหญิงวัลลภา คงเมืองคำ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๔๖

เด็กหญิงวิภาวดี ชัยกิจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๔๗

เด็กชายสมชาย มุสิกสาร
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๔๘

เด็กชายอณุวัฒน์ แสนประสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๔๙

เด็กชายเจษฎา มากด้วง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๕๐

เด็กชายภูเบศน์ มาเต
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๕๑

เด็กหญิงชนิตรา ดอกบัวหลวง
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๕๒

เด็กหญิงโสพิศ อินธิราช
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๕๓

เด็กชายธันยา ทีฆะภรณ์
๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๕๔

เด็กหญิงปยะดา รังสัง
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๕๕

เด็กหญิงภัครพร พ่วงแผน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๕๖

เด็กชายภานุพงศ์ เพ็งไข
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๕๗

เด็กชายรัฐภูมิ มาลี
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๕๘

เด็กชายศุภชัย เกตุนุช
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๕๙

เด็กชายพงศกร สุทธิชัง
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๙๖๐

เด็กชายจักรพงศ์ สุขประกอบ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๖๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นาคประสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๖๒

เด็กชายทรงวุฒิ คุณแต้ม
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๖๓

เด็กชายภัคพล จำปา

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๖๔

เด็กชายสิทธิกร ใจดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๖๕

เด็กหญิงอนัญญา อุ้ยหะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๖๖

เด็กชายอัฐพล ฟกฟูม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๖๗

เด็กหญิงเกวลิน แย้มโพธิใช้

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๖๘

เด็กชายธรรมรัตน์ แก้วอรัญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๖๙

เด็กชายชิษณุพัฒน์ สร้อยสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๗๐

เด็กชายนครินทร์ สิงห์แจ่ม
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๗๑

เด็กชายธนวัต ปนน้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๗๒

เด็กชายธนวินท์ เนียมประเสริฐ
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๗๓

เด็กชายปญญา จันทฆาต

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๗๔

เด็กหญิงปาริฉัตร ตึกชาติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๗๕

เด็กชายภูริ มาภู
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๗๖

เด็กชายภูวนาท แสงพิมพ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๗๗

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองดอนพุ่ม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๗๘

เด็กชายวรากรานต์ ก๋านำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๗๙

เด็กชายวิวัฒน์ แสงชาวนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๘๐

เด็กชายศุภกิจ ทองสัมฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๘๑

เด็กหญิงอนันต์ชิตา ชมมิ
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๘๒

เด็กหญิงโสภิตา ชูช่วย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๘๓
เด็กหญิงทิพย์ประภา บุญถึง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๘๔

เด็กหญิงอชิรญา ศรีทิน
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๘๕

เด็กชายกิตติภณ ทองบุญรอด
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๘๖

เด็กหญิงขวัญทิพย์ พุ่มโพธิทอง

์

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๘๗

เด็กหญิงณัฐณิชา คงสิทธิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๘๘

เด็กชายธนดล ทองหมืนศรี

่

๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๘๙

เด็กชายปญญากร ขำบ้านหลวง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๙๐

เด็กหญิงพรญาณี อรุณรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๙๑

เด็กชายพีรภาส กาชัย
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๙๒

เด็กหญิงรมันยา ทัศนา
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๙๓

เด็กหญิงรัชนี ฝายกลาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๙๔

เด็กชายวิทวัส กันเรือง
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๔๙๙๕

เด็กชายอานนท์ ท่าคงคา
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๙๖

เด็กชายเจษฎา สุขดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๙๗

เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุขเทศ
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๙๘

เด็กชายเนติพงษ์ โคกกรวด
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๔๙๙๙

เด็กหญิงกชพร แสงปญญา
๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๐๐
เด็กชายฉัตรตนัย สุขกรัต

๒๕/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๐๑
เด็กชายชนุวัฒน์ ฉิมมากรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๐๒
เด็กชายณัฐดนัย พิมปาน

๐๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๐๓
เด็กชายธีรภัทร จันดากุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๐๔
เด็กชายนครินทร์ ต่ายคง

๐๘/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๐๕
เด็กหญิงมุขมณี ตีเงิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๐๖
เด็กหญิงศริทร รัตนพรม

๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๐๗
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ เพียคำ

๐๒/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๐๘
เด็กชายอนุเทพ โอนวัง

๐๕/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๐๙
เด็กชายกฤษธิพล ภูมิดี

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๑๐
เด็กชายรภีพัฒน์ ภูมิดี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๑๑

เด็กหญิงวุฒิพร อินปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๑๒

เด็กหญิงอนุชตญา เหล็กฉิมมา
๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๑๓

เด็กหญิงนพรัตน์ แซ่ตัง

้

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๑๔

เด็กชายนันตพงษ์ สุดสงวน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๑๕

เด็กหญิงปนัทดา หลวงพุทธา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๑๖

เด็กหญิงปทมวรรณ ปริญญา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๑๗
เด็กหญิงพรรณปพร ศรีคำ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๑๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คำแก้ว
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๑๙

เด็กชายสุรเชษฐ์ ผ่องโอย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๒๐
เด็กชายอังตินันท์ เพ็งนิตย์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๒๑

เด็กหญิงเพชรมณี นราสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๒๒

เด็กหญิงฐิติกานต์ ทักท้วง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๒๓

เด็กหญิงตันหยง หุมอาจ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๒๔

เด็กชายธิติ จันทวงค์
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๒๕

เด็กชายอรรถพล ยิมเครือทอง

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๒๖

เด็กหญิงกรรณิกา รัตนโค้น
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๒๗

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีเจริญ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๒๘

เด็กหญิงธนาพร อินปญญา
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๒๙

เด็กชายนิติธร รัตนโค้น
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ วัดนาเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๐๓๐
เด็กหญิงมณฑิยา ทองนาบัว

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๓๑

เด็กชายนพดล หาประโคน
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๓๒

เด็กชายก้องภพ แสนยันต์
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๓๓

เด็กชายจิรภัทร เหล็กฉิมมา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๓๔

เด็กหญิงนันทิพร ฝนบ้านไร่
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๓๕

เด็กชายภานุพงษ์ ฤทธิศักดิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๓๖

เด็กชายภูวศิษฏ์ อรรถประจง
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๓๗

เด็กหญิงรมิดา ดีธงทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๓๘

เด็กหญิงวณิกา ทิมปาน
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๓๙

เด็กชายอรรถชัย อินทร์ใย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๔๐
เด็กชายอรรถวุฒิ อินทร์ใย

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๔๑

เด็กหญิงพัชราภา พร้อมเพรียง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๔๒

เด็กชายภูมิภัทร ยศปญญา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๔๓

เด็กหญิงอรปรียา เหล่าประชา
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๕๙/๕๐๔๔

เด็กชายกฤตเมธ จันคำเรือง
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๐๔๕

เด็กหญิงนิฌชาพร สุขคำภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๐๔๖

เด็กชายประกาศิต มีดิษฐ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๐๔๗

เด็กหญิงมาลิณี โทด้วง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๐๔๘

เด็กหญิงวลัยพรรณ สอนเสียม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๐๔๙
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ หลวงพุทธาไช

๓๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๐๕๐
เด็กหญิงจิราพร รัตนโค้น

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๐๕๑

เด็กชายนพัตธร สีเขียวอ่อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๐๕๒

เด็กชายปุญณพัฒน์ คำทองดำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๐๕๓

เด็กชายพงศพัฒน์ ยศกันโท
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๐๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นาคสุข

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๕๕

เด็กหญิงชฏาพร อยู่ประเสริฐ
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๕๖

เด็กหญิงชลธิชา ราชานุวัตร
๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๕๗

เด็กชายณรงค์ชัย ใบกุหลาบ
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๕๘

เด็กชายทินกร ลาภเจริญ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๕๙

เด็กชายธนนชัย คำแสน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๖๐
เด็กชายธนภัทร สุทัศน์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๖๑

เด็กหญิงธัญชนก ตัญจะโร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๖๒

เด็กหญิงธาริณี ต่ายธานี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๖๓

เด็กชายนันทภพ ดนตรี
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๖๔

เด็กหญิงนันทภรณ์ ฤทธิพรัด
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๕ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๐๖๕

เด็กชายปริเยศ บุญพรม
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๖๖

เด็กชายพีรพัฒน์ สุขเจริญ
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๖๗

เด็กชายภานุเดช ต่ายธานี
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๖๘

เด็กชายวันชนะ เณรแก้ว
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๖๙

เด็กชายอภิชาติ โคตนารถ
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๗๐
เด็กหญิงอรพรรณ โฮมวงค์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๗๑

เด็กหญิงอริสา ชูดี
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๗๒

เด็กหญิงอันนา คุณนาเมือง
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๗๓

เด็กหญิงอโนชา เกตุแก้ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๗๔
เด็กหญิงขวัญฤดีลักษ์ วงค์ประเสริฐ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๗๕

เด็กชายณัฐพล แย้มพี

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๗๖

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรดี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๗๗

เด็กหญิงปานตะวัน กุลรอด
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๗๘

เด็กชายพิทักษ ศรีเครือแก้ว
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๗๙

เด็กชายภูมินทร์ ตัญจะโร
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๘๐
เด็กชายรัฐภูมิ โตกำแหง

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๘๑

เด็กชายสยมภู เพ็ชรบึงพร้าว
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๘๒

เด็กชายสุวัฒน์ สดสอาด
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๘๓

เด็กชายอภิกรม์ กิจพิทักษ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๘๔

เด็กชายอุดมสิน นาคศิริ
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๘๕

เด็กหญิงณัฐธิดา อ่อนตานา
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๘๖

เด็กหญิงมรกต ทาจง
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๘๗

เด็กชายศราวุฒิ ด่านชัยภูมิ
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๘๘

เด็กชายศิลาภัทร์ นาสินพร้อม
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๘๙

เด็กชายอุทิศ เกตุแก้ว
๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๙๐
เด็กชายเจนณรงค์ ฆังรัตน์

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๙๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ บุญธรรม
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๙๒

เด็กชายก้องภพ อมกระโทก
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๙๓

เด็กหญิงขวัญฤทัย หงษ์ทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๙๔

เด็กชายจักรภรมง์ ดำแดง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๙๕

เด็กหญิงจันทรรัตน์ พรมสอน
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๙๖

เด็กหญิงจันทร์ธิมา อำพูล
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๙๗

เด็กหญิงชัชดาภรณ์ ฉิมมาลี
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๙๘

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สงเกิดทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๐๙๙

เด็กชายณัฐพงษ์ แก้วนวล
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๑๐๐
เด็กชายธนธรณ์ พันธ์พฤกษ์

๑๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๐๑

เด็กชายธนากร แจ่มจันทร์
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๐๒

เด็กหญิงธัญญาพร นวกวงศ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๐๓

เด็กชายนพดล เกตุอ่อน
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๐๔

เด็กชายนพรัตน์ คงเจริญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๐๕

เด็กชายนพเก้า วรรณยุทธ์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๐๖

เด็กหญิงนิฐินาฏ เทียงตรง

่

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๐๗

เด็กหญิงบุญญิกา เกตุอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๐๘

เด็กชายปฎิภาณ
เพ็ชรพัฒนามงคล ๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๐๙

เด็กหญิงปวิตรา ปนสกุล
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๑๐

เด็กหญิงปาลิกา นกพ่วง
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๑๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ พาครุฑ
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๑๒

เด็กชายพันธกานต์ อินทรอัมพร
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๑๓

เด็กหญิงพิยดา ราชานุวัตร
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๑๔

เด็กชายพิสิษฐ์ ไชยธงรัตน์
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๑๕

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทะวิลัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๑๖

เด็กชายพีรภัทร์ สว่างเมฆ
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๑๗

เด็กชายภูมินทร์ สุวรรณ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๑๘

เด็กหญิงมัตติกา ซิวพร
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๑๙

เด็กหญิงรุ่งนภา บุญคำกุล

๒๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๒๐

เด็กหญิงวรัชยา ไตรลักษณ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๒๑

เด็กชายวิษณุ เมืองวัง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๒๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชีเปรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๒๓

เด็กชายศุภวิชญ์ ซังปาน
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๒๔

เด็กชายศุภสัณฑ์ อวยพร
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๒๕

เด็กหญิงสุกันยา นิลทิม
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๒๖

เด็กหญิงสุนิสา ตู้ทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๒๗

เด็กหญิงสุพัตรา ดนตรี
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๒๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ เสนาะสรรณ์
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๒๙

เด็กชายอสมา สุขเจริญ
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๓๐

เด็กชายอัครพล ขวัญเมือง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๓๑

เด็กหญิงอาทิตยา

กาญจะนะประเสริฐ ๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๓๒

เด็กชายธนโชติ ไกรบุตร
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๓๓

เด็กหญิงเขมจิรา เมาลิชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๓๔

เด็กชายกฤษณุภัต ลอยแดง
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๑๓๕

เด็กชายกษิดิเดช

์

ชืนกลิน

่ ่

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๓๖

เด็กชายกิติศักดิ

์

ทองหลาม
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๓๗

เด็กชายกุลนันท์ ทิพย์โสต
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๓๘

เด็กชายณัฐชนน โพธิศรี

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๓๙

เด็กหญิงณัฐณิชา ทองเกลียง

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๔๐

เด็กชายณัฐนันท์ เหมทานนท์
๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๔๑

เด็กชายธนโชติ โสภาวาง
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๔๒

เด็กชายธวิวัตร์ ยิมดี

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๔๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ชืนกลิน

่ ่

๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๔๔

เด็กชายธีรพัฒน์ แซ่ย่า
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๔๕

เด็กชายนาถวัฒน์ คำดี
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๔๖

เด็กชายประทุม ประทุมสูติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๔๗

เด็กชายพีรศักดิ

์

สถานทุง
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๔๘

เด็กชายภัทรกร ดำแดง
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๔๙

เด็กชายศิวกร ลีชานนท์
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๕๐

เด็กชายสนธยา สาคร
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๕๑

เด็กชายสารินท์ ศรีธรรมมา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๕๒

เด็กชายสิริพัฒน์ บุญศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๕๓

เด็กชายอดิเทพ อยู่พ่วง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๕๔

เด็กหญิงอินทิรา เสวีวัลลภ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๕๕

เด็กหญิงอุบลรัตน์ รอดเจริญ
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๕๖

เด็กหญิงเมธิดา วุฒิพงค์
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๕๗

เด็กชายกรวิทย์ แซ่ย่า

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๕๘

เด็กหญิงจิรชยา ภักดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๕๙

เด็กชายธนชาติ วิเศษชาติ
๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๖๐

เด็กชายนนธวัช แก้วต่าย

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๖๑

เด็กหญิงนฤมล มีเสือ
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๖๒

นายนันทศักดิ

์

ยอดบุษดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๖๓

เด็กชายบรรพชิต รังกุพันธ์
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๖๔

เด็กหญิงปยะวรรณ สิงห์จันทึก
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๖๕

เด็กหญิงพรรณพิมล จันทร์บุญศรี
๑๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๖๖

เด็กชายพีรพล พระศรี
๐๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๖๗

เด็กหญิงมณธกาญ มัชฌิมา
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๖๘

เด็กหญิงรสสุคนธ์ สีนวลขำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๖๙

เด็กหญิงวิลาวรรณ พาสีดา
๐๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๑๗๐

เด็กหญิงศศิธร ทองเนืออ่อน

้

๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๗๑

เด็กชายอัมรัตน์ มันคง

่

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๗๒

เด็กชายเกียรติภูมิ แก้วมี
๒๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๗๓

เด็กชายเจตริน บุญปน
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๗๔

นางสาวกมลรัตน์ แซ่สง
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๗๕

นายชนินทร์ วัฒนะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๗๖

นายตุลา หว้ากิจเจริญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๗๗

นางสาวพรชิตา แซ่เถา
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๗๘

นายภูธร ฤทธิเนติกุล

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๗๙

นายยศวริศ ทองบุญชู

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๘๐

นางสาวรัชนีกร มุนตรี
๒๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๘๑

นายวันชนะ ศรีปาน
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๘๒

นางสาวสุธาสินี แซ่ลี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๘๓

นางสาวเสาวณีย์ วุฒิพงค์
๑๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๘๔

นางสาวธันยพร แซ่โล่
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๘๕

นายภานุพงษ์ มนิลทิพย์
๒๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๘๖

นางสาวสุภาภรณ์ ม่วงพรม
๑๘/๑๑/๒๕๔๐

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๘๗

นายไชยวัฒน์ แก้วแสง

๒๑/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๘๘

นางสาวสุจิตรา สุดเกตุ
๑๘/๑๐/๒๕๒๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๘๙

เด็กชายกิตติภณ เพ็ชรดำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๙๐

เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริรัตน์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๙๑

เด็กชายธารา อินโทน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๙๒

เด็กชายปยะ บุญมีมา
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๙๓

เด็กชายภูรินท์ หมิดยี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๙๔

เด็กชายวีรภัทร มีดา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๙๕

เด็กชายวุฒิชัย สารีเกิด

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๙๖

เด็กชายศรีรัตน์ พันอะ
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๙๗

เด็กหญิงอังศิมา อิมแจ่ม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๙๘

เด็กชายอารุณ พัฒนสาร
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๑๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ สนใจ
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๐๐
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่คู่

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๐๑

เด็กหญิงกวินทิพย์ นันติพา
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๐๒

เด็กหญิงฑิฆัมพร ราศรีชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๐๓

เด็กหญิงณฐิกา พลบุรี

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๐๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ต้มกลัน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๒๐๕

เด็กชายดวงพัฒนา เบ็งยา
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๐๖

เด็กหญิงธิดา กระเสียน
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๐๗

เด็กหญิงนงลักษณ์ พอกเพียร
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๐๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ เทพสุทิน
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๐๙
เด็กหญิงพรรณปพร ยศตุ้ย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๑๐

เด็กหญิงพัชรีพร เบ็งยา
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๑๑

เด็กหญิงรติรมย์ ขันติมิต
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๑๒

เด็กหญิงสุภัสรา ชัยกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๑๓

เด็กหญิงเกศริน อุ่นแก้ว
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๑๔

เด็กหญิงนิมฤดี จันทวี
๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๑๕

เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ชรรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๑๖

เด็กหญิงไวษณารีย์ ภิชานัตสนัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๑๗
เด็กหญิงเอมมาญิการ์

เบคเคอร์
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๑๘

เด็กชายธรรมรัตน์ แก้วสารพัดนึก
๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๕๙/๕๒๑๙

เด็กหญิงฐิตินัญ จันทร์คีรี
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๒๐

เด็กหญิงนฤมล สายโสภา
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๒๑

เด็กชายพงศพัศ แพงตา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๒๒

เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์ ใจตรง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๒๓

เด็กหญิงลลิตา ศรีชามุกข์
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๒๔

เด็กหญิงสุธัญญา จันทร์คีรี
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๒๕

เด็กหญิงชลดา เครือหงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๒๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

ยศสุวรรณ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๒๗

เด็กชายพีระพัฒน์ กอกอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๒๘

เด็กหญิงภาวิณี ถินนำใส

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๒๙

เด็กหญิงศุภกานต์ ทองเกิด
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๓๐

นางสาวโสภาคย์สิริ ธุระงาน
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๓๑

เด็กหญิงพรนภา มูลแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๓๒

เด็กหญิงมณฑิตา จันทร์คีรี
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๓๓

เด็กหญิงมนัสขวัญ เทียงจิต

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๓๔

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เครือหงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๓๕

เด็กหญิงดวงอนงค์ บัวลม
๐๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๓๖

เด็กชายภูชิสส์ ศาลาศักดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๓๗

เด็กหญิงนีรภา ศรีธรรมมา
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๓๘

เด็กหญิงบวรรัตน์ อุ่นใจ
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๓๙

เด็กชายภานุวัฒน์ หิมแอ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๒๔๐

เด็กชายภุมเรศ เหมลุด
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๔๑

เด็กหญิงศศิวิมล แสงบุตรดี
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๔๒

เด็กหญิงสุพาพร จันคีรี
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๔๓

เด็กชายธนพล ปดถา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๔๔

เด็กชายศิริภัทร์ ศรีพรม
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๔๕

เด็กชายคณิศร สังข์พาพันธ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๔๖

เด็กชายชนกานต์ ทาเกิด
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๔๗

เด็กหญิงวรฤทัย สิงห์ขร
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๔๘

เด็กชายสุทธิพจน์ ทองเพ็ชร
๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๔๙

เด็กชายภัทรกร เกษียา
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๕๐

เด็กชายภูมิเมธ คำสุข
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๕๑

เด็กชายสิทธิชัย เพ็ชรศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๕๒

เด็กชายกมล โสภาวาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๕๓

เด็กชายณัฐพล ประทุมทอง
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๕๔

เด็กชายประกฤษฏิ

์

เกษียา

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๕๕

เด็กชายปญญา เกษรราช

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๕๖

เด็กชายมงคลชัย ทิพโสต
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๕๗

เด็กชายณัฐพล หนูหล่า
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๕๘

เด็กหญิงนันทิชา ติบนา

๊

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๕๙

เด็กหญิงศศิวิมล ติบนา

๊

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๖๐

นางวันทนา สุขมามอญ
๒๔/๑๐/๒๕๑๖

โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๖๑

เด็กชายกิตติพร หล้าจันทร์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๖๒

เด็กชายทนุธรรม พุทวา
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๖๓

เด็กชายธนวัฒน์ พุทวา
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๖๔

เด็กชายธาดา แก่นโงน
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๖๕

เด็กหญิงธิดาพร นำปาน
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๖๖

เด็กชายธีรภัทร สุดแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๖๗

เด็กหญิงธีราพร จันคีรี
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๖๘

เด็กหญิงพนิชญา ศรีพรหม
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๖๙

เด็กชายพัสกร ปดถา
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๗๐

เด็กชายภูมิพัฒน์ จำปาเฮียง
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๗๑

เด็กหญิงวิรัญชนา โสภาเถร
๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๗๒

เด็กหญิงศศินันท์ ซุ้ยไกร
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๗๓

เด็กชายสิงหราช ปูหลิด
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๗๔

เด็กหญิงสุภัทพร คงรอด
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๒๗๕

เด็กชายอัศฎาพร เดสี

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๗๖

เด็กหญิงเดือน ทะมะระ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๗๗

เด็กหญิงแก้วกัลยา บัวเหมือน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๗๘

เด็กชายกิตติธัช ทองดอนคำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๗๙

เด็กหญิงบุษยา จำปาเฮียง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๘๐

เด็กหญิงปวริศา นาสา
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๘๑

เด็กชายพงศกร กันยาเฮง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๘๒

เด็กชายพลทัต บัวสี
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๘๓

เด็กชายพีรวัฒน์ กอนนึก
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๘๔

เด็กชายรณกฤต อุปราช
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๘๕

เด็กชายรัฐพล จำปาเฮียง
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๘๖

เด็กหญิงศรุตา หุมอาจ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๘๗

เด็กชายสุชาดา เนินเพิมพิสุทธิ

่ ์

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๘๘

เด็กหญิงอนัญญา บุญยะนิวาสน์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๘๙

เด็กชายอนุวัตร ซ้อมจันทรา
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๙๐

เด็กชายอิทธิฤทธิ

์

คงรอด
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๙๑

เด็กหญิงเมริสา ศรีสร้อย
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๙๒

เด็กหญิงคีตกานต์ แก่นโงน

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๙๓

เด็กหญิงจีรนันท์ ปดถา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๙๔

เด็กชายธนวินท์ เสนานุสย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ จำปาเฮียง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๙๖

เด็กชายธีระพงษ์ มนตรี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๙๗

เด็กชายปรเมศร์ ประวิเศษ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๙๘

เด็กหญิงปานระพี จันทร์ไทย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๒๙๙

เด็กชายภูเบศร์ แววศรี
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๐๐
เด็กหญิงวริศรา ศิริวัฒน์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๐๑

เด็กหญิงสุภัชชา ปตถา

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๐๒

เด็กหญิงอัญพร ปตถา
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๐๓

เด็กหญิงจงรัก กิตติวุฒิเมธี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๐๔

เด็กชายธีรไนย พันถา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๐๕

เด็กชายสุพศิน พิมเสน
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๐๖

เด็กหญิงฐิตา นนทะโคตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๐๗

เด็กหญิงนัทธมน คงทัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๐๘

เด็กหญิงศรินดา เชือบุญมี

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๐๙

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มากโภคา
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๒ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๓๑๐

นายอนันต์ จำปาแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๑๑

เด็กชายกรวิชญ์ ภูธรภักดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๑๒

เด็กชายกริชระวี วังคีรี
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๑๓

เด็กชายกฤษฎา จันทร์พูล
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๑๔

เด็กชายจรัสรวี โฮนอก
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๑๕

เด็กชายจารุวัฒน์ บุญจิตร
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๑๖

เด็กชายณัฐสินธิ

์

อิมแก้ว

่

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๑๗

เด็กชายธีร์ณัฐ เมธีธนเสฏฐ์
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๑๘

เด็กชายบดินทร์ ม่วงศรี
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๑๙

เด็กหญิงพัฒน์นรี แสนพูวา

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๒๐

เด็กหญิงพิณศิริ พิมสารี
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๒๑

เด็กหญิงพิมผกา เมืองมูล
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๒๒

เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์องอาจ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๒๓

เด็กชายพีรพัฒน์ อุ่มกล้วย
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๒๔

เด็กหญิงมุทิตา อัดไม่ออก
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๒๕

เด็กหญิงรุริยา เปยพา
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๒๖

เด็กหญิงวิสา ไกรศร
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๒๗

เด็กชายวีรภัทร เชือปรางค์

้

๒๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๒๘

เด็กชายศิรา ดำมินเศก
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๒๙

เด็กหญิงศุภาวรรณ มะทาล้อ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๓๐

เด็กหญิงสมฤดี แอะรัมย์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๓๑

เด็กหญิงสยมภู มาลาศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๓๒

เด็กชายสันติสุข เทศจันทร์
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๓๓

เด็กชายอุดมมงคล จันทร์เรือง
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๓๔

เด็กชายเอกราช แซ่ว่าง
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๓๕

เด็กชายไกรวิชญ์ ภูธรภักดี
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๓๖

เด็กหญิงกัลญา แก้ววงษ์กลาง
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๓๗

เด็กหญิงจิรประภา วัดทอง
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๓๘

เด็กชายณัฐนนท์ จันทูล
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๓๙

เด็กชายธนพัฒน์ จบเจนภัย

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๔๐

เด็กชายธนวัฒน์ ไชยเสนา
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๔๑

เด็กหญิงธนัญญา จัตตุนาม
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๔๒

เด็กชายธินกร พิมพ์สีทอง
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๔๓

เด็กชายธีรเดช พิมพิสาร
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๔๔

เด็กหญิงนวพร โชคพานิช
๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๓๔๕

เด็กหญิงนิพาดา สิทธิเสนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๔๖

เด็กหญิงปวริศา คุ้มทอง
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๔๗

เด็กชายคงกระพัน บุญศรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๔๘

เด็กหญิงปาริฉัตร สีบุตรา
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๔๙

เด็กชายรณรต สิงห์สถิตย์
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๕๐

เด็กหญิงรวีวรรณ แคนติ
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๕๑

เด็กหญิงวราภรณ์ สายบุตร
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๕๒

เด็กหญิงวิยดา คงปนนา
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๕๓

เด็กหญิงวิลาวรรณ สายจันทคาม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๕๔

เด็กหญิงศรัญญา แก้ววงษ์กลาง
๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๕๕

เด็กหญิงศิริกร อุทร
๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๕๖

เด็กหญิงศุทธินี สอนเสียม
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๕๗

เด็กชายศุภกิจ วังคีรี
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๕๘

เด็กหญิงสุทธิดา คำมินเศษ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๕๙

เด็กหญิงสุนิสา ด้วงยวง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๖๐

เด็กหญิงสุภาพร โนรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๖๑

เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองภู
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๖๒

เด็กชายอภิชาติ สร้อยจันดา
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๖๓
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ เรืองโชติ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๖๔

เด็กชายเกียรติภูมิ ดานุ่ม

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๖๕

เด็กชายกฤษดา จันทอุดร
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๖๖

เด็กชายจิรวัฒน์ นวนบาง
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๖๗

เด็กหญิงชลธิชา แผลงเวช
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๖๘

เด็กชายฐานทัพ น่วมทอง
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ อำคง
๐๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๗๐

เด็กหญิงตะวันฉาย ธูปทอง
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๗๑

เด็กชายธนพล พิมพ์สอน
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๗๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีแสงจันทร์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๗๓

เด็กหญิงปุญชรัสมิ

์

วิทยศรีศักดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๗๔

เด็กชายพรชัย ลบยิม

้

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๗๕

เด็กหญิงพรทิตา บาลีใหญ่
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๗๖

เด็กหญิงรัชดาพร พรมสงค์
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๗๗

เด็กหญิงวรัญญา ศรีบุตรตา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๗๘

เด็กหญิงศรัญญา โชคพานิช
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๗๙

เด็กชายศรายุธ สร้อยวงศ์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๓๘๐

เด็กชายสหรัฐ พรมวัน
๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๘๑

เด็กหญิงสาลี

่

สีกุม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๘๒

เด็กชายสิริกร ทรงพุฒ
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๘๓

เด็กชายสุรกิต ศรีละออ
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๘๔

เด็กชายอนุชา สมศรี
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๘๕

เด็กหญิงแตงกวา แซวหิว
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๘๖

เด็กหญิงปทมพร ทองศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๘๗

เด็กชายพิสิษฐ์ จันทอุดร

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๘๘

เด็กชายธวัฒชัย สะดีวงษ์
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๘๙

เด็กชายบัญชา เหลาทอน
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๙๐

เด็กหญิงพลอยรุัง ทับทอง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๙๑

เด็กชายศิริศักดิ

์

ดวงกมล
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๙๒

เด็กชายสิทธิกร แดงเรือง
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๙๓

เด็กหญิงอรปรียา เชือปรางค์

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๙๔

เด็กชายอัษฎาวุธ พัดเถือน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ศรีคุณ
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๙๖

นางสาวลัดดาวัลย์ โตนิม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๙๗

เด็กชายวรนันท์ แซวหิว
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๙๘

นางมะลิดา หมืนจันทร์

่

๐๖/๐๔/๒๕๒๐
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๓๙๙

นางสาวปาริสา ผลทิพย์
๑๔/๐๕/๒๕๒๕

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๔๐๐
นางสาวพรรษชนม์ มากสมบูรณ์

๐๖/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๔๐๑

นายกิตติชัย คล้ายพร้อม
๑๑/๐๔/๒๕๒๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๕๔๐๒

นายจักรกฤษ จำรัสลาภ
๐๗/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๔๐๓

นายจิณณภัทร นนท์เหล่าพล
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๔๐๔

นายชนกานต์ นนทะโคตร
๒๙/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๔๐๕

นายณัฐพงษ์ ไชยเชษฐ
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๔๐๖

นายณัฐพล บุญธรรม
๑๗/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๔๐๗

เด็กหญิงพัชราวดี เส็งเจริญ
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๐๘

เด็กหญิงศิรินทรา ทิพโสต
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๐๙

เด็กหญิงเกวลิน มาอ้น
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๑๐

เด็กหญิงเพ็ญนภา ศรีทอง
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๑๑

เด็กหญิงเสาร์รส ตุ่นหลัง

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๑๒

เด็กหญิงเหมยฟา พรมมาอิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ มายอด
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๑๔

เด็กชายจิรโรจน์ โรจน์ทรรศนีย์
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๔๑๕

เด็กชายชยานันต์ จีนทิม
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๑๖

เด็กหญิงญาณพันธุ์ สมอาภรณ์
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ จงธรรม์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๑๘

เด็กชายนิติธร คำอินทร์
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๑๙

เด็กชายพัชพล กลำเงิน

๒๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๒๐

เด็กชายพีรพัฒน์ นำใส
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๒๑

เด็กชายรพีภัทร สุริสีห์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๒๒

เด็กหญิงรุ่งอรุณ มากดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๒๓

เด็กชายวัชระ คงปนนา
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๒๔

เด็กชายวายุ กุลวงศ์
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๒๕

เด็กหญิงอิสรีนาย์ อิสมาแอล
๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๒๖

เด็กหญิงเวธนี เกิดทอง
๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๒๗

เด็กหญิงกัลยกร จอมทิพย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๒๘

เด็กหญิงกานดา คงปนนา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๒๙

เด็กหญิงชมัยภรณ์ สิงห์อาษา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๓๐

เด็กชายดนุนัย ขำพันธ์
๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๓๑

เด็กหญิงทิมทอง มาอ้น
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๓๒
เด็กหญิงปราณปริยา พรซิว

๒๐/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๓๓

เด็กหญิงปาริชาติ กองจิว

๑๙/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๓๔

เด็กชายปยะวัฒน์ ม่วงต๊ะ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๓๕

เด็กชายพัสกร ธาตุทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๓๖

เด็กหญิงวลีรัตน์ ผ่องอ่วย
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๓๗

เด็กหญิงศิรินันท์ ทองเชือ

้

๒๔/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๓๘

เด็กชายเขมนันท์ ขำช้าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๓๙

เด็กหญิงกนกพร ยวนแห่ว
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๔๐

เด็กชายธวัชชัย สอนเสียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๔๑

เด็กชายวรชาติ ภูแลขำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๔๒

เด็กชายจิรพงศ์ นำใส
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๔๓

เด็กหญิงทอฝน กลึงกลิน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๔๔

เด็กชายนัฐวุทธิ

์

เพชรบูรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๔๕

เด็กหญิงมลฤทัย ทองสน
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๔๖

เด็กชายวีระยุทธ งมโปร่งเบีย

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๔๗

เด็กหญิงจีรนันท์ พรมรักษา
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๔๘

เด็กหญิงจีราวรรณ ทิพโสต
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๔๙

เด็กชายชีวานนท์ เรืองชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๖ / ๒๐๓

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๔๕๐

เด็กชายธนภัทร ทิพโสตร์
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๕๑

เด็กหญิงวสุนันท์ เนตรแสงสี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๕๒

เด็กชายอะเนชา พรมรักษา
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๕๓

เด็กหญิงกมลวรรณ เชือบุญมี

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๕๔

เด็กหญิงตรีรัตน์ ห้องสาย
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๕๕

เด็กหญิงปนัดดา ศรีสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๕๖

เด็กหญิงวรัญญา บุญธรรม
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๕๗

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สถานธง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๕๘

เด็กหญิงเสาวภา อ้ายหมืน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๕๙

เด็กชายธนาวุฒิ ทิพโสต
๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๖๐

เด็กชายพีรัชชัย บุตรสน
๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๖๑

เด็กชายวีรภาพ เชือบุญมี

้

๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๖๒

เด็กชายสโรธร ตรู่จันทร์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๖๓

เด็กหญิงอรนิช บุญไทย
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๔๕๙/๕๔๖๔

เด็กหญิงกนกวรรณ จันคีรี
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๖๕

เด็กหญิงกมลชนก สุขเครือเกิด
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๖๖

เด็กชายกมลชัย หะติง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๖๗

เด็กหญิงกมลพร เจริญสัตย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๖๘

เด็กหญิงกมลรัตน์ คุ้มวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๖๙

เด็กหญิงกมลรัตน์ โอสาคำ
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๗๐

เด็กหญิงกมลวรรณ สุทธิ
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๗๑

เด็กชายกรรชลิพล อ้นมี
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๗๒

เด็กชายกฤษฏิภัทร พวงทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๗๓

เด็กชายกฤษณะชัย แสงสาย
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๗๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เงินคง

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๗๕

เด็กชายกานต์ชัย ทองหล้า
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๗๖

เด็กชายก้องภพ พิมพ์เครือสี
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๗๗

เด็กหญิงขวัญศิริ ศรีม่วง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๗๘

เด็กชายคุณกฤต นันติพา
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๗๙

เด็กชายคุณากร ทับเงิน
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๘๐

เด็กชายฆโนทัย สังข์จันทร์
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๘๑

เด็กชายจิรายุส พันธ์แซง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๘๒

เด็กหญิงฉัตรชนก โคตะนารถ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๘๓

เด็กหญิงชนัญญา รอดกระต่าย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๘๔

เด็กหญิงชนิดาภา ดอนชูไพร

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๔๘๕

เด็กชายชยพล จุ้ยคง
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๘๖

เด็กหญิงชลธิชา นาพา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๘๗

เด็กชายชัยวัฒน์ แซ่ฟุง
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๘๘

เด็กหญิงญาดา อรัญวาส
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๘๙

เด็กชายณัฐชัย เกียรติกาญจน์
๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๙๐

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ น้อยเดช
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๙๑

เด็กหญิงณัฐธินา แสวงผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๙๒

เด็กหญิงณัฐพร บุญเขียน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๙๓

เด็กหญิงณัฐมาศ บุษราคัม
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๙๔

เด็กชายณัฐวี นิลผาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๙๕

เด็กหญิงณิชากร อรรคสูรย์
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๙๖

เด็กหญิงณิชาภัทร บุญช่วยสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๙๗

เด็กหญิงดารารัตน์ ระโส
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๙๘

เด็กหญิงตรีชฎา พร้าโมต
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๔๙๙

เด็กหญิงทักษพร แก้วคุ้ม
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๐๐
เด็กชายธงไทย อุ่นคำศรี

๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๐๑

เด็กชายธนารัฐ คงอิว
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๐๒

เด็กชายธรรมรัตน์ พันธุ์นายม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๐๓

เด็กหญิงธิชญาดา แสไพศาล
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๐๔

เด็กชายธีรภัทร์ ศรีบุญ
๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๐๕

เด็กหญิงนมิดา วรสาร
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๐๖

เด็กหญิงนิรัษมา จำปาแก้ว
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๐๗

เด็กหญิงนุจรินทร์ อุ่นไพร
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๐๘

เด็กหญิงนุชราพร มาฉิม
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๐๙

เด็กหญิงปทิตตา แก้วกองทรัพย์
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๑๐

เด็กหญิงประภัสสร รัศมี
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๑๑

เด็กหญิงปยภัส บุตรจันทร์
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๑๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ ยอดเกตุ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๑๓

เด็กชายพงศภัค สุวรรณาภา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๑๔

เด็กหญิงพชรพร โภชพันธ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๑๕

เด็กหญิงพลอยมณี สุทธิผุย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๑๖

เด็กชายพิทักษ์พล อุ่นไพร
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๑๗

เด็กหญิงพินนภัส โสประดิษฐ์
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๑๘

เด็กชายพีรณัฐ กำพร้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๑๙

เด็กชายภาณุวัฒน์ ไชยราช
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๘ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๕๒๐

เด็กหญิงมนัสนันท์ กันตุ่ม
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๒๑

เด็กหญิงมุขมณีรัตน์ เณรผึง

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๒๒

เด็กหญิงรัตนาพร พุดโมก
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๒๓

เด็กหญิงรุ่งระภา นครไทยภูมิ
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๒๔

เด็กหญิงลักษณพร บุญอาจ
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๒๕

เด็กชายวรพจน์ เรืองเดช
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๒๖

เด็กหญิงวรรณธิดา หวีวงมา
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๒๗

เด็กหญิงวรฤทัย นนทโคตร
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๒๘

เด็กหญิงวริศรา วิทยา
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๒๙

เด็กชายวสิษฐ์พล พร้าโมต
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๓๐

เด็กหญิงวสุธร แพทย์ไชโย
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๓๑

เด็กชายวัฒนชัย เปรอด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๓๒

เด็กหญิงวิมลทิพย์ ฉิมมาลี
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๓๓

เด็กหญิงวิมลวรรณ หุมห้อง
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๓๔

เด็กชายวีรพัฒน์ ชืนชวน

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๓๕

เด็กชายวีรภัทร กองเงิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๓๖

เด็กหญิงศลิษา บุญลอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๓๗

เด็กหญิงศศิกาญจน์ แสงเงิน
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๓๘

เด็กหญิงศุภสินันท์ อยู่สุข
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๓๙

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ วังคีรี
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๔๐

เด็กหญิงสลิลทิพย์ อินทรสุวรรณ
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๔๑

เด็กหญิงสิริยากร โซวสกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๔๒

เด็กชายสิริโรจน์ เดชทอง
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๔๓

เด็กหญิงสุกัญญา พรมรักษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๔๔

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ แก้ววงหิว
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๔๕

เด็กหญิงสุภาพรรณ ถุงคำตัน
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๔๖

เด็กชายสุวิทย์ บุตรงาม
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๔๗

เด็กชายอธิภัทร พลซา
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๔๘

เด็กหญิงอนัญญา คันธี

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๔๙

เด็กหญิงอนัญญา ลัมยศ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๕๐

เด็กชายอนุศิษฎ์ สารีบุตร
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๕๑

เด็กชายอรรถพันธ์ คงปนนา
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๕๒

เด็กชายอรรถพันธ์ เพ็ชรบูรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๕๓

เด็กหญิงอรอุมา พูนพันธ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๕๔

เด็กชายอัครพนธ์ จำปาสา

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๕๕๕

เด็กหญิงอารยาพร หารวย
๐๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๕๖

เด็กชายอุดมศักดิ

์

จันทะมา.
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๕๗
เด็กหญิงเบญจวรรณ แก้วบุดดา

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๕๘

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แพงมี
๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๕๙

เด็กชายเมษาสิทธิ

์

หมู่เจริญมณกิจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๖๐

เด็กชายกรภัทร ปานตะวัน
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๖๑

เด็กชายกรรชนิพล อ้นมี
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๖๒

เด็กหญิงกฤติยาณี บุญธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๖๓

เด็กหญิงกัญญารัตน์ เพ็ชรบูรณ์ป
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๖๔

เด็กหญิงกัลยกร แม่งมา
๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๖๕

เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรมรักษา
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๖๖

เด็กชายคณิศร ประเสริฐขจรสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๖๗

เด็กชายจักรพงษ์ คูหาเสน่ห์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๖๘

เด็กหญิงจันจิรา
เหง้าพรหมมินทร์

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๖๙

เด็กหญิงจันทร์จุรี ทองหล้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๗๐

เด็กหญิงจิรพร ตะลุ่มพุก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๗๑

เด็กชายจีรวัฒน์ นวลจันทร์เพ็ญ
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๗๒

เด็กชายชัยวัฒน์ นาคพรม
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๗๓

เด็กชายชานนท์ ศรีเทศ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๗๔

เด็กชายฐิติพล ทองหล้า
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๗๕

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันทร์บ่อโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๗๖

เด็กหญิงณัฐณิชา แก้วปวงคำ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๗๗

เด็กหญิงณัฐธิชา วัยเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๗๘
เด็กหญิงทิพย์ไพวรรณ

คงกล่อม
๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๗๙

เด็กชายนิธิกร จอมสันเทียะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๘๐

เด็กหญิงบัญจรัตน์ แสงโสภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๘๑

เด็กหญิงปยะธิดา คงหนองลาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๘๒

เด็กชายผไทวิชญ์ สุวรรณศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๘๓

เด็กชายพีรวัฒน์ ด้วงนาค
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๘๔

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อรุณฉาย
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๘๕

เด็กชายวชิระ บุญธรรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๘๖

เด็กหญิงสโรชา แสงปญญา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๘๗

เด็กหญิงอภิชญา ธนะสมบัติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๘๘
เด็กหญิงอรรณฌาวดี ลอนจีน

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๘๙

เด็กชายอรรถพันธ์ ทับทิมจันทร์

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๕๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา กึดทศ
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๙๑

เด็กชายกฤษฏาวุฒิ ม่วงทิม

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๙๒

เด็กหญิงกัญญ์วรา เงาศรี
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๙๓

เด็กหญิงณัฎฐณิชา หุมเพียง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๙๔

เด็กหญิงดารกา มุลสุรินทร์
๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๙๕

เด็กหญิงนิชกานต์ กองเอ้ย
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๙๖

เด็กหญิงวราพร ทรงเจริญวงค์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๙๗

เด็กหญิงวลีพร ขุนทำนาย
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๙๘

เด็กหญิงศศิธร จำนงค์ศรี
๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๕๙๙

เด็กหญิงศศิภา รอดแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๐๐
เด็กหญิงศุฑามาศ ขุมขำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๐๑

เด็กหญิงสุกัญญา สถานทุง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๐๒

เด็กหญิงสุนันทา จันทร์คง
๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๐๓

เด็กหญิงสุภาวดี มูลสารี
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๐๔

เด็กหญิงอนัญญา ซิวพร
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๐๕

เด็กหญิงอัญทิกา ยะคำ
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๐๖
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ไชยสาร

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๐๗

นายจักรพงษ์ สำรองพันธ์
๒๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๐๘

นางสาวจันทิมา พรมแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๐๙

เด็กหญิงจุไรรัตน์ เงืองจันทอง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๑๐

นางสาวจูลี

่

อายุคง

๑๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๑๑

เด็กชายชยพล พรมสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๑๒

เด็กชายชัยวัฒน์ ใบกุ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๑๓

นางสาวณัฐมล คงหนองลาน
๐๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๑๔

เด็กชายนรบดี บางศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๑๕

นางสาวนาราทิพย์ แจ่มแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๑๖

นางสาวปภัสรา บาลีใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๑๗

เด็กชายพงศกร นนทะโคตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๑๘

เด็กชายพฤพันธ์ สุขเครือเกิด
๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๑๙

นางสาวพัชณิการ์ มันคง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๒๐

นายภาณุวัตร ปดถา

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๒๑

นางสาวมัชฌิมา แสงนภากาศ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๒๒

เด็กหญิงมาริสา จันทร์ตี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๒๓

เด็กชายยศกร ก้อนเสทือน

้

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๒๔

นางสาววาทินีย์ ยิมเครือทอง

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๖๒๕

นางสาวศศิธร บุญก่อน
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๒๖

เด็กหญิงสุภาวดี จีหุมา
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๒๗

เด็กหญิงสุภาวดี ทองสะดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๒๘

นางสาวสุมัชญา ศรีชามก
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๒๙

เด็กหญิงสุวนันท์ แซวหิว
๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๓๐

เด็กชายอภิสร ห่วงกลิน

่

๐๔/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๓๑

เด็กหญิงเกียรติสุดา แสงสี
๑๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๓๒

นางสาวจุฑาทิพย์ สร้อยสอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๓๓

นางสาวฐิติยาพร บุญเขือง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๓๔

นายณัฐวุฒิ ยอดโค้น
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๓๕

นางสาวปยะพร คำทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๓๖

นางสาวมาริสา กลินเกตุ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๓๗

นางสาวพุธิตา คงกล่อม
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๓๘

นางสาวภัทรวดี ศรีคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๓๙

นางสาวสายสุดา สุทธิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๔๐

นางสาวสิริภา รัตนกูล
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๔๑

นางสาวสิริรัตน์ จุมปา
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๔๒

นางสาวสุพรรณี น้อยอินวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๔๓

นางสาวอุทัยทิพย์ สีทัดแอ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๔๔
นางสาวเพชรวรินทร์ จีนภักดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๔๕

นางสาวชฏาพร เศษมี
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๔๖

นางสาวชนิดาภา ตุ่นนิม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๔๗

นางสาวธวัลหทัย มงคล
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๔๘

นางสาวยุพาวรรณ จันรักษา
๐๖/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๔๙

นายวัศพล ทองคำพงษ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๕๐

นายวีรินทร์ เรือนก้อน
๒๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๕๑

นางสาวสุรีรัตน์ ศรีวิชัย
๒๑/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๕๒

นางสาวอาภัสรา เรืองน้อย
๑๓/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๕๓

นางสาวเกวลี บุญสม
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๕๔
นางสาวเดียน มัสลีนา

แก้วนวล
๒๐/๐๗/๒๕๔๐

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๕๕

เด็กชายณัฐพงษ์ เชยหำ
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๕๖

เด็กชายณัฐภูมิ ศรีนามูล

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๕๗

เด็กชายมนตรี โสประดิษฐ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๕๘

เด็กหญิงรัตติกาญณ์ สุขพรมมา
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๕๙

เด็กชายวิรชัย สุขพรมมา
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๖๖๐

เด็กหญิงศุจินธรา ชืนมันนุช

่ ่

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๖๑

เด็กชายสิทธิราช แบนสุขะ
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๖๒

เด็กหญิงอริสา ศรีพรม
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๖๓

เด็กหญิงเกวลิน คำจ้อย
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๖๔

เด็กชายคณิต อ่อนสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๖๕

เด็กหญิงจิราพร ปากุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๖๖

เด็กชายชัยวัฒน์ พวงดี
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๖๗

เด็กชายณัฐพนธ์ ทาธาตุ
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๖๘

เด็กชายธนกฤต คำเกตุ
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๖๙

เด็กชายธนโชติ เชือบุญมี

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๗๐

เด็กหญิงปริฉัตร สีโชติ
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๗๑

เด็กชายมงคล สุคงเจริญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๗๒

เด็กชายรัฐภูมิ หย่อนใจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๗๓

เด็กชายอนพัช ต๊ะกัน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๗๔

เด็กชายอัครพล สุขภิมนตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๗๕

เด็กหญิงกัญญานัฐ สารเทพ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๗๖

เด็กชายธีระพงษ์ โสประดิษฐ์
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๗๗

เด็กหญิงพลอยมณี บุญอาจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๗๘

เด็กชายวุฒิภัทร แสนประสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๗๙

เด็กชายสุวรรณสินธิ

์

อินทร์มัง

่

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๘๐

เด็กชายธีรภัทร์ สีวิสิต

๑๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๘๑

เด็กชายภูวดล สุขใจ
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๘๒

เด็กหญิงชุติมาพร อ่อนสะเดา
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๘๓

เด็กชายธรรมรงค์ วงษ์อุปรี
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๘๔

เด็กหญิงนภัสสร แก้ววงหิว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๘๕

เด็กชายนวพล สีโสภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๘๖

เด็กหญิงนิชาภา อินทร์รอ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๘๗

เด็กหญิงปยาพัชร ศรีคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๘๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชุมวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๘๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วสังสี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๙๐

เด็กหญิงรุจิรา กุลเสน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๙๑

เด็กชายสมหวัง แก้วดวงดี
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๙๒

เด็กหญิงรัญญาภัทร์ เหมบุรุษ
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๙๓

เด็กชายสุขสวัสดิ

์

ตันตุลา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๙๔

เด็กหญิงอธิชา เสวิสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๖๙๕

เด็กหญิงอริสา บุญธรรม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๙๖

เด็กชายอลงกรณ์ แก้วสีทอง
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๙๗

เด็กชายกฤษกร หอมหวล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๙๘

เด็กชายกฤษฎา สีนามูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๖๙๙

เด็กชายคมสัน ทรงฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๐๐
เด็กชายจตุภัทร วิเศษคำ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๐๑

เด็กชายชัยณุวัฒ ยงหนู
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๐๒

เด็กชายณัฐวุฒิ จันคีลี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๐๓

เด็กชายพีรพัตน์ ภิญโญยิง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๐๔

เด็กหญิงภัทรีญา รังอ่อน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๐๕

เด็กชายวีรภัทร โพธิปลัด

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๐๖

เด็กชายสืบศักดิ

์

สีนามูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๐๗

เด็กชายหรรษา ขุมขำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๐๘

เด็กชายอดิเทพ ทับทิมจันทร์
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๐๙

เด็กหญิงเกสรา ตันตุลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๑๐

เด็กชายเสฎฐวุฒิ คำปอ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๑๑

เด็กชายจิรภัทร ตาขันทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๑๒

เด็กชายชินวัตร หมืนคำลือ

่

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๑๓

เด็กหญิงปาลิตา ระดาบุตร
๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๑๔

เด็กชายยุทธนา แก้วดวงดี
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๑๕

นางพัชราวดี มุ่นเชย
๐๒/๐๓/๒๕๑๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๑๖

เด็กชายกันตพล ดอนไพร

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๑๗

เด็กหญิงกานดา อินทร์ชาญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๑๘

เด็กหญิงชาลิสา วงษ์เคียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๑๙

เด็กหญิงดารารัตน์ สีมูล
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๒๐

เด็กชายธีรภัทร พรนิคม
๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๒๑

เด็กหญิงปรมาภรณ์ เต่านนท์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๒๒

เด็กชายพงศกร ชมมี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๒๓

เด็กหญิงวรรณรดา มาตรชัยสิงห์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๒๔

เด็กชายศิวกร คงกะพัน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๒๕

เด็กชายศิวกร ทับทิมจันทร์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๒๖

เด็กหญิงศุภารมย์ ชมมี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๒๗

เด็กชายอานนท์ คงกระพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๒๘

เด็กชายเมตระการ ทุมทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๒๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

ฟองจางวาง
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๔ / ๒๐๓

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๗๓๐

เด็กหญิงจุฑากันยา แย้มสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๓๑

เด็กหญิงชลดา ทิพย์นนท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๓๒

เด็กหญิงณัฐกมล มูลละ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๓๓

เด็กหญิงณัฐณิฎา กาวีเปบ
๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๓๔

เด็กชายธนกฤต อินทร์ชาญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๓๕

เด็กชายธนภัทร ชมดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๓๖

เด็กชายนฤนาจ บุญจันทร์
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๓๗

เด็กหญิงนัทติยา คงศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๓๘

เด็กชายปรมินทร์ เมืองขวัญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๓๙
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ด่อนจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๔๐

เด็กชายพรพิพัฒน์ ฉิมคง
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๔๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมมี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๔๒

เด็กชายภูมิพัฒษ์ หนองเพียร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๔๓

เด็กหญิงวิภาวดี ไชยคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๔๔

เด็กชายอนุรักษ์ จีนนะ
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๔๕

เด็กหญิงโปรยรวี กันคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๔๖

เด็กหญิงโยษิตา สีมูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๔๗

เด็กหญิงชลกานต์ ม่วงเงิน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๔๘

เด็กหญิงชลธิชา จันทร์สี
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๔๙

เด็กหญิงณีรนุช สมพรรณวงค์
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๕๐

เด็กชายธนภูมิ อ่อนอ้าย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๕๑

เด็กชายธีรชัย จันทรพินิจ
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๕๒

เด็กชายนพจร สอนเปรมปรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๕๓

เด็กชายวิชิต รักษาชน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๕๔

เด็กชายอินทนนท์ ศิริมงคล

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๕๕

เด็กหญิงเกษรา นุ้ยวัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๕๖

เด็กหญิงกฤติญาพร จันทาโฮง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๕๗

เด็กหญิงศิริภรณ์ พรมสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๕๘

เด็กหญิงสุนิษา สมดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๕๙

เด็กชายเอกพล จันทร์อาสา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๖๐

เด็กหญิงฉวีวรรณ ภู่ทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๖๑

เด็กชายชาตรี หวุดชา
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๖๒

เด็กชายดนุนัย สังข์เอียม

่

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๖๓

เด็กชายธีระยุทร คงสี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๕๗๖๔

เด็กชายณภัทร นนทะโคตร
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๗๖๕

เด็กชายณัฐดนัย บุญธรรม
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๖๖

เด็กหญิงต้นตะวัน คุณอาสา
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๖๗

เด็กชายธนธรณ์ แพทย์ไชโย
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๖๘

เด็กชายพานวัฒน์ อุนารัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๖๙

เด็กชายพีระพัฒน์ เสนานุช
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๗๐

เด็กชายภาคิน อินอำไพ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๗๑

เด็กชายภูวดล งามขำ
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๗๒

เด็กหญิงมนรดา จันพินิจ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๗๓

เด็กหญิงวราการณ์ เชือบุญมี

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๗๔

เด็กชายวิศรุต พัดเจริญ
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๗๕

เด็กชายศุภสิทธิ

์

หม่องพม่า
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๗๖

เด็กชายสวิตต์ คงทัน
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๗๗

เด็กชายอภิ คงหนองลาน

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๗๘

เด็กชายเมธาวัฒน์ ทิพโสต
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๗๙

เด็กหญิงกนกธันต์ เม็งเกตุ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๘๐

เด็กหญิงดรัลพร นนทะโคต
๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๘๑

เด็กหญิงธนพร จันบ่อโพ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๘๒

เด็กชายธีรศักดิ

์

จำนงค์ศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๘๓

เด็กหญิงปาริชาต สันติชาติวงศธร
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๘๔

เด็กชายพีรภัทร บุญไทย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๘๕

เด็กชายพีระพงษ์ กองมะณี
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๘๖

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โสภาศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๘๗

เด็กชายวุฒิชัย บุญเชิดชู
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๘๘

เด็กชายสุพจน์ กุลาชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๘๙

เด็กหญิงอนันตยา ศรีบุตรตา
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๙๐

เด็กชายอภินัทธ์ สีพูล
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๙๑

เด็กหญิงกรรณิกา ชัยมาลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๙๒

เด็กชายนพดนัย อุปะละ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๙๓

เด็กหญิงมนัสขวัญ จันพินิจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๙๔

เด็กชายอธิคม อันทรง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๙๕

เด็กชายจักรพรรดิ

์

บุญกิจ
๑๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๙๖

เด็กชายจิณณพัต ยอดยาดี
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๙๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

ดาศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๙๘

เด็กหญิงจุราลักษณ์ นนทะโคตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๗๙๙

เด็กชายชาญชัย มังกุด
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๘๐๐
เด็กหญิงชาลิสา บุญรุนโพ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๐๑

เด็กหญิงทิพพาวดี ทิพย์โสต
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๐๒

เด็กชายพัชรพล บุญกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๐๓

เด็กหญิงพัศสุรี อุ่นแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๐๔

เด็กหญิงวริศรา ธรรมสอน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๐๕

เด็กหญิงวิภาพร อินทร์คง
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๐๖

เด็กชายศิลาเมศฐ แสงราช
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๐๗

เด็กชายสิทธิพล จันทร์ทูล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๐๘

เด็กหญิงสุกัญญา กันหา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๐๙

เด็กหญิงสุปญญา โสประดิษฐ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๑๐

เด็กหญิงสุวิดา บัวเหมือน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๑๑

เด็กชายอชิระ บุญธรรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๑๒

เด็กชายอนุวัฒน์ พันธ์ขาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๑๓

เด็กหญิงอรัญญา กอพิมพา
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๑๔

เด็กหญิงอุไรวรรณ วังคีรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๑๕

เด็กชายเจตพล บุญอาจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๑๖

เด็กหญิงเจนจิรา สารมโน
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๑๗

เด็กชายแอนดริว ราชอินตา
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๑๘

เด็กชายธนพล ชมเชย
๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๑๙

เด็กชายปฎิวัฒน์ เนินทราย
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๒๐

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภูนวน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๒๑

เด็กชายเจษฎา สุทธิ
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๒๒
เด็กหญิงประกายทิพย์

เสนานุช
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๒๓

นายพรเทพ ฉิมมากรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๕๙/๕๘๒๔

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ศิริชาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๒๕

เด็กชายจตุรพร แตงท้าว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๒๖

เด็กชายชัยอนันท์ อินทร์สิงห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๒๗

เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จีนทิม
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๒๘

เด็กหญิงนิภาวดี แจ่มโถง
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๒๙

เด็กหญิงพรธีรา หาญฟาเลือน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๓๐

เด็กชายรติพงศ์ สุขคำภา

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๓๑

เด็กชายรัชชานนท์ ฉิมมากรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๓๒

เด็กหญิงวรพิชชา พุฒเทศ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๓๓

เด็กหญิงวรลักษณ์ วังนวล
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๓๔

เด็กหญิงสิรีธร ทรงทอง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๘๓๕

เด็กหญิงอรอนงค์ จันทร์พินิจ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๓๖

เด็กหญิงสุปราณี แก้วกองทรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๓๗

นางสาวสุภาวณี แซ่ย่า
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๓๘

เด็กชายคณิศร เวียนโคกสูง
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๓๙

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ใจสอน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๔๐

เด็กหญิงปยดา หมวกคำ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๔๑

เด็กชายปยวัฒน์ บุญต้น
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๔๒

เด็กหญิงปนนภา นาคพรม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๔๓

เด็กชายภาณุวัฒน์ ช้างบุญไทย
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๔๔

เด็กหญิงมุธิตา หมืนพันธ์

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๔๕

เด็กหญิงรสิตา นาคประสงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๔๖

เด็กชายวชิราวุธ อ้นเจริญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๔๗
เด็กหญิงศิรัตน์ชฎาพร

จันทร์ดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๔๘

เด็กชายสุชาติ แซ่หว้า
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๔๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ สุขเครือเกิด
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๕๐

เด็กชายกวินภพ บุญสม
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๕๑

เด็กชายธัชพล โพธิทอง

์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๕๒

เด็กหญิงนภาลัย นักปราชญ์
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๕๓

เด็กชายปฏิภาณ สีดารักษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๕๔

เด็กหญิงปาริชาต อินแสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๕๕

เด็กชายภานุพงษ์ ศรีมูล
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๕๖

เด็กหญิงรัชนี แซ่วือ

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๕๗

เด็กชายรัชพล เพชรบูรณ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๕๘

เด็กหญิงวิพา แซ่หลอ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๕๙

เด็กชายสุรชาติ แซ่หยาง
๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๖๐

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

แสงสีห์

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๖๑

เด็กหญิงอริสรา รุ่งศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๖๒

เด็กหญิงกรรณิการ์ ลาภประโยชน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๖๓

เด็กหญิงขนิษฐา แซ่โล่
๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๖๔

เด็กหญิงฑิมพิกา แก้วปองปก
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๖๕

เด็กชายภูผา ปดมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๖๖

เด็กชายณภัทร แซ่โล่

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๖๗

เด็กชายภาณุพล ผลโชค
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๕๙/๕๘๖๘

เด็กชายจิรภัทร อ่อนกำมา
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๖๙

เด็กหญิงจิรัสชญา ยศคำแหง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๘ / ๒๐๓

้
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พล ๓๔๕๙/๕๘๗๐

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีบุญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๗๑

เด็กหญิงฐิติพร สุดสงวน
๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๗๒

เด็กชายธนภัทร สีนวลขำ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๗๓

เด็กชายธนวัฒน์ อุ่นจันทร์
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๗๔

เด็กชายธนาธาร ราชานุวัติ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๗๕

เด็กหญิงธัญชนก คุ้มวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๗๖

เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ศรีบุญ
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๗๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ จีนภักดี

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๗๘

เด็กหญิงพรพิมล อุ่นจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๗๙

เด็กหญิงภาวิณี คชฤกษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๘๐

เด็กชายภูผา กองเพ็ง
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๘๑

เด็กชายภูวิภัทร อิมชม

่

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๘๒

เด็กชายรพีภัทร ไทธะนุ
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๘๓

เด็กชายราชวิศ อินเสือ
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๘๔

เด็กชายรุษจิโรจน์ เสนานุช
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๘๕

เด็กชายศิริโชค อินต๊ะชัย
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๘๖

เด็กหญิงอภิชญา ทองรอด
๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๘๗

เด็กชายเตวิช นนทโคตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๘๘

เด็กชายเพชรรัตน์ เกิดช้าง
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๘๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ อิมชม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๙๐

เด็กหญิงชุตินันท์ ปองแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๙๑

เด็กชายฌานนท์ รอดเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๙๒

เด็กหญิงฐิตินรี คชมาตย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๙๓

เด็กชายณัฐพล ปกรอด
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๙๔

เด็กชายทรงวุฒิ จันทร์คง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๙๕

เด็กชายธนพนธ์ แก้วสีทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๙๖

เด็กหญิงธิติมา จ้อยโถ
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๙๗

เด็กชายนฤสรณ์ อิมชม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๙๘

เด็กชายนัทธพงศ์ สุวันรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๘๙๙

เด็กหญิงนาตาลี หมีดง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๐๐
เด็กชายประธาน ซุนพุ่ม

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๐๑

เด็กชายปรีชา หัดถา
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๐๒

เด็กชายปญญพัฒน์ ยุติธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๐๓

เด็กหญิงพรนภา ดอนคำไพร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๐๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ลอยทับเลิศ

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๙๐๕

เด็กหญิงมาริษา บางศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๐๖

เด็กชายยศพนธ์ มะอุเทน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๐๗

เด็กชายวรภพ ทองบุญมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๐๘

เด็กชายวรภัทร อุ่นพรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๐๙

เด็กหญิงวราภรณ์ คชนุช
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๑๐

เด็กชายวันชนะชัย อุ่นพรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๑๑
เด็กหญิงวิรัตชฎาภรณ์

ธาตุ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๑๒

เด็กหญิงศศิประภา ตุ้ยสอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๑๓

เด็กชายศักรินทร์ จาดสุข
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๑๔

เด็กชายศิริวัฒน์ เดชบุญ
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๑๕

เด็กชายสุทธิพจน์ มะอุเทน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๑๖

เด็กหญิงสุมิตรา มาศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๑๗

เด็กหญิงอคิราภ์ ลอยทับเลิศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๑๘

เด็กหญิงอนัญญา จันทร์ปาน
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๑๙

เด็กหญิงอภิชญา ปองแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๒๐

เด็กหญิงอักษราภัค อุ่นไพร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๒๑

เด็กชายอโนชา ราชานุวัติ
๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๒๒

เด็กชายเตชินท์ มันคง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๒๓

เด็กชายแทนคุณ บุญอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๒๔

เด็กหญิงกมลนัทธ์ เนตรภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๒๕

เด็กหญิงกษมา อุ่นจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๒๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญภักดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๒๗

นางสาวกัลยกร จันทร์โหล่น
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๒๘

เด็กหญิงจิรัชญา บางศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๒๙

เด็กชายชลณัฏ ปานเกิด
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๓๐

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทรง
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๓๑

เด็กชายทวีศักดิ

์

นุขนารถ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๓๒

เด็กชายทักษ์ดนัย บุญภักดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๓๓

เด็กชายธนวัฒน์ จุลดาลัย
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๓๔

เด็กชายธนากร ทองเอียม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๓๕

เด็กชายธนโชติ เจริญภู
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๓๖

เด็กชายนวพล ขวัญแสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๓๗

เด็กชายนัฐพล อุ่นพรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๓๘

เด็กชายปยพันธ์ จันทร์เรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๓๙

เด็กหญิงปยะดา อุ่นพรม
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๙๔๐

เด็กหญิงพัทธนันท์ อัตตะสาระ
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๔๑

เด็กชายพีรพัฒน์ ปานเกิด
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๔๒

เด็กชายภคิน มาดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๔๓

เด็กชายภาณุวิชญ์ ทองมี
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๔๔

เด็กชายภูมินทร์ พรมมาพงษ์
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๔๕

เด็กหญิงรัตน์ศิมา อิมชม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๔๖

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บางศรี
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๔๗

เด็กหญิงสุกัญญา จำปา
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๔๘

เด็กชายอนาวิน พร้าโต
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๔๙

เด็กชายอนุวัต ศรีพลลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๕๐

เด็กหญิงเนตรนภา ยศปญญา
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๕๑

เด็กหญิงเพชรดา คงบาง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๕๒

เด็กหญิงเมรดา แจ่มแก้ว
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๕๓

เด็กชายกฤษฏยศ ทองเอียม

่

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๕๔

เด็กหญิงกัลยกร ปองแก้ว
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๕๕

เด็กชายจิตนวัตร บางศรี
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๕๖

เด็กชายจิรพัฒน์ อิมชม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๕๗

เด็กชายชลธี อุ่นจันทร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๕๘

เด็กหญิงณัฏชญา เรือศรีจันทร์

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๕๙

เด็กหญิงณัฏฐณิชา เรือศรีจันทร์

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๖๐

เด็กชายดุสิต อิมชม

่

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๖๑

เด็กชายตันติกร จงไกรจักร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๖๒

เด็กชายธนวัฒน์ ม่วงเงิน
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๖๓

เด็กชายนราธิป เอียมโพธิ

่ ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๖๔

เด็กชายนิติธร จันทร์สุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๖๕

เด็กชายนิพิฐพนธ์ ประทุมทอง
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๖๖

เด็กหญิงประไพ ซุนพุ่ม
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๖๗

เด็กชายปุณณพัฒน์ พร้าโต
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๖๘

เด็กชายพงศกร ยิมประเสริฐ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๖๙

เด็กชายพันธมิตร หมีดง
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๗๐

เด็กชายภานุพงศ์ พรมเดือ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๗๑

เด็กชายยอดดนัย สอนจีน
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๗๒

เด็กชายราเมศวร์ บุญเครือพวง
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๗๓

เด็กชายวรัญู จีนภักดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๗๔

เด็กชายศราวุธ สิงห์โต
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๕๙๗๕

เด็กหญิงสุธาทิพย์ ฤทธิกรม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๗๖

เด็กชายกิตติศักดิ

์

จีนภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๗๗

เด็กชายจีรวัฒน์ ปานเกิด
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๗๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

รังสิมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๗๙

เด็กหญิงสุนิสา ฤทธิกรม
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๘๐

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ซิวพร
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๘๑

เด็กชายชยพล แหน่งมี
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๘๒

เด็กชายธีรพงศ์ ทิมศรี
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๘๓

เด็กหญิงนริศรา ซุนพุ่ม
๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๘๔

เด็กชายนัฐพร จ้อยโถ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๘๕

เด็กชายภาณุวรรธน์ คำภีร์
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๘๖

เด็กชายวชิรญาณ์ วัฒนสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๘๗

เด็กหญิงวีรยา บางศรี
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๘๘

เด็กชายอภินัทธ์ พันชะฎา
๐๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๘๙

เด็กชายอภิวัฒน์ ปานเกิด
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๙๐

เด็กหญิงอัญชิสา อินเสือ
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๙๑

เด็กหญิงเบญญาภา กุลนะ

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๕๙๙๒

เด็กหญิงกนกกร คำจำปา
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๕๙๙๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ก้านเพ็ชร
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๕๙๙๔

เด็กชายชนายุต รัตนอาษา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๕๙๙๕

เด็กหญิงญาณธิชา อรรถวิเชียร
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๕๙๙๖

เด็กหญิงพลอยชมพู ปานขาว
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๕๙๙๗

เด็กหญิงพัชราภา รอดปนนา
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๕๙๙๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ ลีสมุทร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๕๙๙๙

เด็กชายวรชิต กระทู้
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๐๐
เด็กชายวรากร แพ่งคอลสาร

๒๗/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๐๑
เด็กชายวีรภัทร เพชรล้วน

๑๐/๐๗/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๐๒
เด็กหญิงสโรชา บุญมีศรี

๑๓/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๐๓
เด็กหญิงเกวลิน ภูนาฤทธิ

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๐๔
เด็กชายจิระศักดิ

์

บุตรินดา
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๐๕
เด็กชายณัฐดนัย อนิสงค์

๒๒/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๐๖
เด็กชายธนพงษ์ แสงเพชร

๑๙/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๐๗
เด็กชายธนวุฒิ บุญยิง

่

๐๓/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๐๘
เด็กหญิงนันทญา หัสนัย

๑๑/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๐๙
เด็กหญิงนิตยา จำปางาม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๐๑๐
เด็กชายรัชชานนท์ กองทอง

๐๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๑๑

เด็กชายวชิรายุทธ สีหวงค์
๐๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๑๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ล้านพลแสน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๑๓

เด็กชายสมรัก วิจิตรโท
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๑๔

เด็กหญิงสุพิชญา บุญเชียว
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๑๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ศรีบุรินทร์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๑๖

เด็กชายธนาดุล คำกี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๑๗

เด็กชายธีรพงษ์ ทองสา

๒๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๑๘

เด็กชายธีรวุฒิ โสภา

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๑๙

เด็กชายพงศกร กมลรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๒๐
เด็กหญิงพนิตพิชา พัวทา

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๒๑

เด็กชายพัชรพล กมลรัตน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๒๒

เด็กหญิงรุ้งตะวัน วิเศษดี

๒๙/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๒๓

เด็กชายวีรภัทร วงษ์ตะ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๒๔

เด็กชายศุภกร แซ่ลี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๒๕

เด็กหญิงอริสา แถวบุญตา
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๒๖

เด็กชายอันดามัน อุ่มกล้วย
๑๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๒๗

เด็กชายชิดชัย จอสูงเนิน
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๒๘

เด็กหญิงทัศนา เผากลิน

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๒๙

เด็กหญิงศศิประภา ขำหรุ่น
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๕๙/๖๐๓๐
เด็กหญิงชุดา อุสะถา

๐๘/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๐๓๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เวียงเหล็ก
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๓๒

เด็กหญิงกุลธิดา ทับแผลง
๐๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๓๓

เด็กชายชุติศรณ์ มีศักดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๓๔

เด็กชายณัฐพล พรมมี
๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๓๕

เด็กชายณัฐพล หนูภา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๓๖

เด็กชายธนภัทร พรมหลง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๓๗

เด็กชายปารเมศ เบ้าทอง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๓๘

เด็กชายพงษ์พีระ ธนโชคอนันต์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๓๙

เด็กหญิงพิรัญญา กุศาเดช
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๔๐
เด็กชายกลชาติ ยาสมุทร

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๔๑

เด็กชายคัมภีร์ ผาสำลี
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๔๒

เด็กชายธนากร ทองกระโทก
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๔๓

เด็กหญิงนภัสสร เอียมน้อย

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๔๔

เด็กหญิงมณฑิตา วงษ์สา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๐๔๕

เด็กหญิงสายฝน นามฮง
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๔๖

เด็กหญิงสิดาพร กุดไธสง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๔๗

เด็กหญิงศรสวรรค์ ลาดเลา

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๔๘

เด็กชายอดิศร กิงทัพหลวง

่

๘/๐๙/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๕๙/๖๐๔๙

นางกายวรรณ ขุนละคร
๑๐/๐๒/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๕๐
นายบุญหลวง การกล้า

๐๗/๐๙/๒๕๑๐
กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๕๑

นางลัดดา กมลคร
๑๐/๑๐/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๕๒

นางสาวสายชล สุดอูด
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๕๓

นางเปรมยุกา การกล้า
๐๙/๑๐/๒๕๑๘

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๕๔

นางสาวกัลยาณี พรมรักษา

๒๓/๑๑/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๕๕

นายคมสัน พันดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๕๖

นางสาวจิราวรรณ ละออง
๑๐/๐๓/๒๕๓๕

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๕๗

นางสาวชลธิชา พวงมณี
๐๗/๐๔/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๕๘

นางสาวทิพยาภรณ์ กมลคร
๑๕/๐๔/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๕๙

นางสาวธนาภรณ์ พรมรักษา
๑๕/๐๕/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๖๐
นายพิบูรณ์ คล้ายท่าโรง

๑๒/๐๔/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๖๑

นายภานุมาศ สินชัย
๒๐/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๖๒

นางสาวสุกัญญา แก้วลำ
๐๑/๐๙/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๖๓

นางสาวสุภาวดี วันอินทร์
๑๖/๐๕/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๖๔

นางสาวอารียา เครือหงษ์
๓๐/๐๕/๒๕๓๗

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยศปญญา

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๖๖

เด็กชายปฏิภาณ ชัยปรีชา
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๖๗

เด็กหญิงปรางฉาย แหลมไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๖๘

เด็กหญิงพัทยาณี ทองสุข
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๖๙
เด็กหญิงศุวรรณรัตน์ พลเคน

๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๗๐
เด็กหญิงหิรัณยา ขันอาษา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๗๑

เด็กชายธวัชชัย ศรีวิไชย

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๗๒

เด็กชายธีรวัสส์ แสนคำมี
๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๗๓

เด็กหญิงนิศรารัตน์ ขวัญนิมิตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๗๔

เด็กชายพชรพล คงประกอบ
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๗๕
เด็กชายฟานารายณ์ โพธิขำ

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๗๖

เด็กชายภูชิต ปยะสุวรรณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๗๗

เด็กหญิงมนธิชา ปสสล้าง
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๗๘

เด็กหญิงรัชนีกร อินแตง
๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๗๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ อยู่โคก
๐๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๐๘๐
เด็กชายวราการ ปดไธสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๘๑

เด็กหญิงวริศรา เปลืองอภัย

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๘๒

เด็กหญิงศศินิภา กมลรัตน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๘๓

เด็กหญิงศิริกัญญา ปรางทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๘๔

เด็กหญิงสุทธิดา คำเกษ
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๘๕

เด็กชายกลอน ชาวพิจิตร
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๘๖

เด็กหญิงญาดา มีบุญ
๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๘๗

เด็กชายธีรภัทร ดีขยัน
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๘๘

เด็กหญิงนรินธร ภักดีพุฒซา
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๘๙

เด็กหญิงนิภาพร ยังเพ็ง
๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๙๐
เด็กชายปยะ ปลืมธุระ

้

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๙๑

เด็กหญิงพิชญา รอดกำเหนิด
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๙๒

เด็กชายพีรยุทธ หมากสุก
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๙๓

เด็กหญิงวรรณนิสา เอียมชาวนา

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๙๔

เด็กชายสารินท์ แสนยศ
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๙๕

เด็กชายสุภกิณห์ ยศคำปน
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๙๖

นางสาวอรทัย สิบหมืนเปยม

่

๒๖/๐๒/๒๕๑๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๙๗

นางสาวสมพร กุลนานันท์
๒๔/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๙๘

นายธนากร อินทร์มัง

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๕๙/๖๐๙๙

เด็กหญิงกณิการ์ แก่นสิงห์
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๐๐
เด็กหญิงกนกพรรณ แถวบุญตา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๐๑

เด็กหญิงกนิษฐา นุ่มอ่วม
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๐๒

เด็กหญิงกรรญา กลัดเนินกุ่ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๐๓

เด็กชายกฤติเดช เกษรเพ็ชร
๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๐๔

เด็กหญิงกฤษณา ทองเพ็ง
๑๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๐๕

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ช่างคำ
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๐๖

เด็กหญิงกิตติวรรณ สมบัติ
๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๐๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ปกเคทาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๐๘

เด็กชายกุศลิน ทาษา
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๐๙

เด็กชายขุนพล พินโยยางค์
๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๑๐
เด็กหญิงจันทราทิพย์ บุญเลียง

้

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๑๑

เด็กหญิงจิตรดา เปรมกมล
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๑๒

เด็กหญิงจิราพร แอ่งหมัน

่

๐๖/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๑๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ จันทร์มูล
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๑๔

เด็กหญิงจิราเวช ร่มโพธิชี

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๑๑๕

เด็กหญิงชลธิชา บุญยัง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๑๖

เด็กหญิงชลธิชา ผ่องใส
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๑๗

เด็กหญิงชลธิชา หรือนุ่น
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๑๘

เด็กชายชลสิทธิ

์

วัดเวียงคำ
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๑๙

เด็กหญิงชาลิสา จอมอุ
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๒๐

เด็กหญิงชิดชนก โนนทอง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๒๑

เด็กชายชุติพนธ์ โพธิศรีอาจ

์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๒๒

เด็กหญิงณัฐชยา สู่ผ่าน
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๒๓ เด็กหญิงทิพย์ประภาพร
อินทรปราง

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๒๔

เด็กหญิงธนวดี เจริญพร
๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๒๕

เด็กหญิงนวพร ยางผสม
๐๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๒๖

เด็กชายนิธิพัฒน์ มีสุขแสงจันทร์
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๒๗

เด็กหญิงบุณยาพร เข้มแข็ง
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๒๘

เด็กหญิงปนัสยา ฟอนตะครุ

๑๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๒๙ เด็กหญิงปภัสสราภรณ์
ดรศัพย์

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๓๐

เด็กหญิงปภาวรินท์ ยาแว่น
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๓๑

เด็กหญิงประภัสสร ธรรมชาติ
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๓๒

เด็กหญิงปนยศิริ สุวรรณโพธิ
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๓๓

เด็กหญิงปาริฉัตร ทองชาวนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๓๔

เด็กหญิงพรชนก วังคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๓๕

เด็กหญิงพรณภา สุไชย์
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๓๖

เด็กหญิงพัชรพร พรหมสาขา

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๓๗

เด็กหญิงพิฆัมพร พลสว่าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๓๘

เด็กชายภัครภัทร น้อยหนู
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๓๙

เด็กหญิงภัณฑิลา แสวงผล
๑๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๔๐

เด็กชายภูริภัทร สายธิ
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๔๑

เด็กชายภูวดล ทองอินทร์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๔๒

เด็กชายรชต มีบุญ
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๔๓

เด็กชายรชต เกตุรัตน์
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๔๔

เด็กชายรติ บุญคุ้ม
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๔๕

เด็กหญิงวัลภา ก๊กมาศ
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๔๖

เด็กหญิงศิรดา ชัยแก้ว
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๔๗

เด็กหญิงสุวิชญา ท่าดี
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๔๘

เด็กชายอดิศร ฤาษี
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๔๙

เด็กหญิงอารดา ลงกระโทก
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๑๕๐

เด็กหญิงกรรณิการ์ เสวิสิทธิ

์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๕๑

เด็กชายกฤษดา เกียสมัครพันธ์

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๕๒

เด็กหญิงกวิสรา สุธาวา
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๕๓

เด็กชายกันทรากร เศิกศิริ
๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๕๔

เด็กชายกิตติธร ศรีละออ
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๕๕

เด็กหญิงกุลปรียา บุตรศรี
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๕๖

เด็กหญิงคณิสรา สิงห์สถิตย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๕๗

เด็กหญิงคนาอัน ยอดเกตุ
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๕๘

เด็กชายคมสัน วงค์อุปรี
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๕๙

เด็กหญิงจณิชตา แสงสุข
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๖๐

เด็กชายจักรภัทร เพียซ้าย
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๖๑

เด็กหญิงจิรภิญญา สุพรรณ
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๖๒

เด็กชายจิรเมธ วันกลิง

้

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๖๓

เด็กหญิงฉันทิกา กันยาประสิทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๖๔

เด็กหญิงชญาดา ลำเผ่าพงศ์
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๖๕

เด็กชายชณาธิป เถือนมา

่

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๖๖

เด็กหญิงชลดา ศรีษะเดช
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๖๗

เด็กหญิงชลิษา หลวงเมือง
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๖๘

เด็กหญิงชุติมา เคธรรมะ
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๖๙
เด็กหญิงุคลพรรณ ทิวาลัย

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๗๐

เด็กหญิงฐิติกานต์ จันทะวงษ์
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๗๑

เด็กชายณัฐกานต์ ทัศสามี
๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๗๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ อิมอรชร

่

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๗๓

เด็กหญิงณัฐณิชา สุนะวงศ์
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๗๔

เด็กหญิงณัฐธิณีย์ มงคลทอง
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๗๕

เด็กหญิงณัฐธิดา พงษ์โภคา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๗๖

เด็กหญิงณัฐพร เพ็ชรดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๗๗

เด็กหญิงดลฤดี ชัยเสนา
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๗๘

เด็กชายทิเบต แม็คกินลีย์
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๗๙

เด็กหญิงธณัชชา แก้วเกตุศรี

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๘๐

เด็กหญิงธนัชพร อันแสน
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๘๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ วงษา
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๘๒

เด็กชายธิภากรณ์ บุญสายัง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๘๓

เด็กชายนนทกร ทองอินทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๘๔

เด็กหญิงนัฐรภรณ์ ทองเชือ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๑๘๕

เด็กหญิงนันทวัน ขาวทรงธรรม
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๘๖

เด็กหญิงนันท์นภัส หอมคง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๘๗

เด็กหญิงนัสวี อุบลแสง
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๘๘

เด็กหญิงนาระดา ปนจอม
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๘๙

เด็กหญิงนำทิพย์ สายคำวงศ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๙๐

เด็กหญิงปนัดดา ช่วยคำชู
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๙๑

เด็กชายปยะชาติ มีบุญ
๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๙๒

เด็กหญิงพรธีรา หาญแจ้
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๙๓

เด็กชายพิสิษฐ์ ขันโทมุข
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๙๔

เด็กชายพิเชฐ อัครถิรวัฒนกุล
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๙๕

เด็กชายพีระภัทร์ คำดวง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๙๖

เด็กชายภาคภูมิ มาสาด
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๙๗

เด็กชายภาณุเดช สมยา
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๙๘

เด็กชายภูริพัฒน์ อาจินต์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๑๙๙

เด็กชายยศสุนทร ไกรสอน

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๐๐
เด็กชายรัฐภูมิ จันเครือยิม

้

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๐๑

เด็กหญิงรุ่งฟา เปาวิชา

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๐๒

เด็กชายวงศ์วณิช เอียมสอาด

่

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๐๓

เด็กชายวชิระ ขำระหงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๐๔

เด็กชายวรพงศ์ ตรีศูนย์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๐๕

เด็กชายวัชพล ร่องจิก
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๐๖

เด็กชายวัชรินทร์ ยอมสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๐๗

เด็กหญิงวีริสา เลียบทวี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๐๘

เด็กหญิงศศิวิมล บัวขาว
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๐๙

เด็กชายศิริโชค ทองดอนเปลียน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๑๐

เด็กชายศุภกฤต ไมนา
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๑๑

เด็กหญิงศุภิสรา ไทยภักดี

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๑๒

เด็กชายสรวิชญ์ คำเกษ
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๑๓

เด็กชายสิรภัทร อยู่คล้าย
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๑๔

เด็กหญิงสิริวิมล สุขสมัคร
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๑๕

เด็กหญิงสุชาวดี เวชกุล
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๑๖

เด็กหญิงสุนิษา คชรอด
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๑๗

เด็กหญิงสุภาพร สมพงษ์พันธุ์
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๑๘

เด็กหญิงอภิสรา จันเครือยิม

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๑๙

เด็กหญิงอลิซ่า คัมมิงส์

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๒๒๐

เด็กหญิงกมลพร จันคำ
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๒๑

เด็กชายกฤษฎา วงษ์ศิษย์
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๒๒

เด็กชายกิตติธัช เหล็กฉิมมา
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๒๓

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

มังมี

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๒๔

เด็กชายขจรเพชร ฤาษี
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๒๕

เด็กชายจัสติน กอนซา เดวิด
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๒๖

เด็กชายจิรวัฒน์ นุ่มอ่วม
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๒๗

เด็กชายจีรวัฒน์ เถาพันธ์
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๒๘

เด็กชายจีรวัฒน์ แสนศรี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๒๙

เด็กหญิงจุฑามณี ดิดจาด
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๓๐

เด็กหญิงชนากานต์ อู๋สามเรือน
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๓๑

เด็กชายชัชวาลย์ บัวดี
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๓๒

เด็กชายชัยกาญจน์ ปอมสัมฤทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๓๓

เด็กชายชาญวิทย์ วิไลลาน
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๓๔

เด็กชายชิษณุพงศ์ เขียวเฮียว
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๓๕

เด็กหญิงชุติมณฑน์ บัวแก้ว
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๓๖

เด็กชายณัฐกิตติ

์

มีลาภ
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๓๗

เด็กชายณัฐพล เลิศศิริ
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมรักษา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เกิดแก้ว
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๔๐

เด็กชายณัฐวุฒิ เชียวชาญ

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๔๑

เด็กชายดนุพล ก้อนทอง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๔๒

เด็กชายธนกร คำชม
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๔๓

เด็กชายธนวัฒน์ กุดัง
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๔๔

เด็กชายธนิษฐ์ ก้อนทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๔๕

เด็กชายธีรวัฒน์ อ่อนตานา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๔๖

เด็กชายนพณัฐ ตวนพานิช
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๔๗

เด็กชายนวพรรษ ศรีวิกาญจน์
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๔๘

เด็กหญิงนำทิพย์ ยงไธสง
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๔๙

เด็กชายปวริศ แช่มช้อย
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๕๐

เด็กชายปอโท อินไหว
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๕๑

เด็กหญิงปยวรรณ แสนประสิทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๕๒

เด็กชายปุญญพัฒน์ ฮวดหอม
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๕๓

เด็กชายพัสกร พัฒนะแสง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๕๔

เด็กหญิงพิกมล พลสว่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๒๕๕

เด็กหญิงภัทรสุดา สมขุนทด
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๕๖

เด็กหญิงมัญฑิตา แย้มเสาธง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๕๗

เด็กชายรังสิมันต์ แซ่ตัง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๕๘

เด็กหญิงลัญชกร สิงห์สถิตย์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๕๙

เด็กชายลาภิศ พุดฉิม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๖๐

เด็กหญิงลิดาวัลย์ ซาเสร็จ

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๖๑

เด็กชายวงศธร ทังทอง

่

๐๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๖๒

เด็กหญิงวรนิษฐา บุญเสริม
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๖๓

เด็กหญิงวันวิสา ทัดทา
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๖๔

เด็กหญิงวาริสา ศรีเมือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๖๕

เด็กชายศุภกฤต พึงญาติ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๖๖

เด็กชายสรยุทธ โปร่งจันทึก
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๖๗

เด็กชายสันติภาพ บัวเฟอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๖๘

เด็กหญิงสายธาร ผึงพิมาย

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๖๙

เด็กหญิงสาวิตตรี พินิจ
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๗๐

เด็กชายอนุชา สโรบล
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๗๑

เด็กชายฉัตรชัย ชาฎา
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๗๒

เด็กหญิงชนิกานต์ ทุมมี
๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๗๓

เด็กหญิงชัญญา ภู่กองเงิน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๗๔

เด็กหญิงฐิติยา แก้วทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๗๕

เด็กชายณัฐดนัย ยศปญญา
๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๗๖

เด็กหญิงณัฐธนภัทร์ ไชยหาร
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๗๗

เด็กชายณัฐวัฒน์ เข้มขัน
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๗๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เสียมไหม
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๗๙

เด็กชายธนโชติ สีหะวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๘๐

เด็กหญิงธัญญรัตน์ บุญสวัสดิ

์

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๘๑

เด็กชายธารคีรี สีหะวงษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๘๒

เด็กชายนิติกร ยานะโค
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๘๓

เด็กหญิงบูรณาพร สารีคำ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๘๔

เด็กหญิงปริฉัตร ผลจันทร์
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๘๕

เด็กหญิงปาณิศา ยศปญญา
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๘๖

เด็กหญิงปุณณาภา พารารักษ์
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๘๗

เด็กหญิงพรชิตา มีสมบัติ
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๘๘

เด็กหญิงพรธีรา วันทองสังข์
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๘๙ เด็กหญิงพรรณพฤกษา
แก้วนวล

๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘๐ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๒๙๐

เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญแอ
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๙๑

เด็กหญิงพิรญาณ์ โสภา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๙๒

เด็กหญิงมานิตา แสงสวัสดิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๙๓

เด็กชายรัฐศาสตร์ สุวรรณโณ
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๙๔

เด็กชายวชิรวิทย์ ล่อกา
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๙๕

เด็กชายวรวิทย์ แสงจันทร์

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๙๖

เด็กหญิงศรัณพร บุญแหยม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๙๗

เด็กหญิงศศิกานต์ มโนราช
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๙๘

เด็กหญิงศศิธร มโนราช
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๒๙๙

เด็กชายสถบดี ผาตินาวิน
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๐๐
เด็กชายสิรวิชญ์ เอียมใย

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๐๑

เด็กหญิงสุชาดา ดาวใส
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๐๒

เด็กหญิงสุนิสา ศรีจันทร์
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๐๓

เด็กหญิงอจิรภาส์ แก้วเกษศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๐๔

เด็กหญิงอภิสรา เวลาสิงห์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๐๕

เด็กหญิงเกศรา ลาดลี
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๐๖

เด็กชายเอกพันธ์ บุตรา
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๐๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ เสือเจริญ

๑๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๐๘

เด็กหญิงกัญญวิภา สิงสถิตย์
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๐๙

เด็กชายกัณตภณ ดวงอินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๑๐

เด็กหญิงกิตติกา มัชฌิมา
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๑๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

เพียพยัคฆ์
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๑๒

เด็กหญิงจารีญา เศรษฐผล
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๑๓

เด็กหญิงจิรนันท์ อ้อยคำ

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๑๔

เด็กชายจิรายุส เชือบุญมี

้

๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๑๕

เด็กชายชาติชาย ยอดจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา โพนฉลาด
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๑๗

เด็กชายณัฐวุฒิ สระแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๑๘

เด็กหญิงณิชา ภูผาชัย
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๑๙

เด็กชายธนกฤต ร่าเริง
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๒๐

เด็กชายธวัธชัย ศรีประเสริฐ
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๒๑

เด็กชายธีรศักดิ

์

แก้วเอก
๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๒๒

เด็กหญิงนิติญา หน่อแก้ว
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๒๓

เด็กหญิงบัณฑิตา เลียงไล้

้

๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๒๔

เด็กชายปฏิภาณ พูญทัศน์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘๑ / ๒๐๓

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๓๒๕

เด็กหญิงปนสุดา บุญเรือง
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๒๖

เด็กหญิงปุณยาพร วาบสูงเนิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๒๗

เด็กชายพงษ์ศธร ม่วงคราม
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๒๘

เด็กหญิงพรพรรณ พวงแสน
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๒๙

เด็กหญิงพิจิตรา จันดา
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ เศรษฐผล
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๓๑

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทะวงค์
๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๓๒

เด็กหญิงรจนา ทับทิมจันทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๓๓

เด็กหญิงรสิสรา จันเสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๓๔

เด็กหญิงวณิชชา ปฤษณภาณุรังษี
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๓๕

เด็กหญิงวรรณนิภา โพยนอก
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๓๖

เด็กหญิงศิริภาพร ฮุ่งเมือง

๓๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๓๗

เด็กชายสถาปตย์ ผาตินาวิน
๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๓๘

เด็กชายสิทธิเดช จันทร์อำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๓๙

เด็กชายสิทธิโชค จันทร์อำ
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๔๐

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

สิทธิศักดิ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๔๑

เด็กหญิงอภิรดี ไกรสิทธิ

์

๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๔๒

เด็กหญิงอรนภา มูลสูงเนิน
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๔๓

เด็กชายอัครพนธ์ สังข์พานิช
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๔๔

เด็กชายอัครพนธ์ เกิดยิม

้

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๔๕

เด็กหญิงอาฒยา พานเงิน

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๔๖

เด็กหญิงอิษฎาอร ยศปญญา
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๔๗

เด็กหญิงเกศสุดา กัมมูลลัด
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๔๘

เด็กชายเมธัส จันทะคูณ
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๔๙

เด็กหญิงแสงตะวัน กิจติราช
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๕๐

เด็กชายไชยวัฒน์ อ่อนสะเดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๕๑

เด็กชายกชกร จินดามัง
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๕๒

เด็กหญิงกชกร วังคีรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๕๓

เด็กหญิงจิรวรรณ แก้วเกษศรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๕๔

เด็กหญิงจีระพร ขจรศรี
๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๕๕

เด็กชายชัชวาล เดชะ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๕๖

เด็กชายชินากร แสนทวีสุข

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๕๗

เด็กชายฐิติวุฒิ มากมา
๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๕๘

เด็กชายณรงค์ชัย ปคุณพูลสิน
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๕๙

เด็กหญิงณัฏฐา พรมผาย
๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๓๖๐

เด็กชายดุสิต วงศ์เสนา
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๖๑

เด็กหญิงธัญรดา ขวัญแก้ว
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๖๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ สิงสถิตร
๐๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๖๓

เด็กหญิงนพมาศ ตวนพานิช
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๖๔

เด็กหญิงบุณยนุช กมลรัตน์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๖๕

เด็กหญิงปวีณา สุทธิลักษณ์
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๖๖

นายพงศ์ศิริ เปาวิชา
๑๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๖๗

เด็กชายพงษ์พัฒน์ ยานามะ
๒๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๖๘

เด็กหญิงพรไพลิน มูลสวัสดิ

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๖๙

เด็กชายพิษณุ เสนาพิทักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๗๐

นายพิษณุชัย จันทร์ศิลป
๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๗๑

เด็กชายภราดร ทับเณร
๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๗๒

เด็กชายวันชัย สิงห์โตทอง
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๗๓

เด็กชายศุภกิตต์ เต็งผักแว่น
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๗๔

เด็กชายสรวิชญ์ เวลุตัง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๗๕

เด็กหญิงสิรีธร อ่อนชัย
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๗๖

เด็กหญิงหทัยชนก อโนดาษ
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๗๗

นายอดิศร รอดปนนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๗๘

เด็กชายอภิชาติ พรมรักษา
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๗๙

เด็กชายอุเทน แก้วประดับ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๘๐

เด็กชายเทวราช กันหาวัน
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๘๑

นายเทวฤทธิ

์

โพธิขำ

์

๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๘๒

เด็กหญิงเปรมฤทัย ทองสุก
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๘๓

เด็กชายโกเมนทร์ กำสามเรือน
๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๘๔

นางสาวนันทวัน จันทร์กลิน

่

๑๔/๑๐/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๘๕

นางสาววิลัยพร จันทะคูณ
๐๓/๑๐/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๘๖

นางสาวปทมา กนกนิรันดร
๒๘/๐๘/๒๕๒๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๘๗

นางทศพร ท้วมทอง
๒๖/๐๖/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๘๘

นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองประไพ

๑๔/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๘๙

เด็กชายกันตพล เจริญศรี
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๙๐

เด็กหญิงจารุวรรณ รอดสิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๙๑

เด็กชายจิรภัทร พรมรักษา
๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๙๒

เด็กหญิงณัฐณิชา ด้วงพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๙๓

เด็กชายติณณภพ ห้อกวย
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๙๔

เด็กหญิงธัญชนก พะเทศ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๓๙๕

เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทิมขาว
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๙๖

เด็กชายธีรพงษ์ อินทร์ขาว
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๙๗

เด็กชายนันทพงศ์ สุภะผล
๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๙๘

เด็กชายปริพัฒน์ โพธิวรรณ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๓๙๙

เด็กชายพัชรพล เอียมมา

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๐๐
เด็กหญิงมัณยาภา ประสงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๐๑

เด็กหญิงรุ่งนภา ธนะมัน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๐๒

เด็กหญิงวิมลรัตน์ แสงแก้ว
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๐๓

เด็กชายสิทธิเดช เพ็ชรคง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๐๔

เด็กชายอภิรักษ์ พิมหนู
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๐๕

เด็กหญิงเมฑิตา เทียนเซียะ

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๐๖

เด็กชายเอกภพ แก้วสายยันต์
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๐๗

เด็กชายกลวัตร สอนใจ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๐๘

เด็กชายนวพล สีมา
๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๐๙

เด็กหญิงกรรณิการ์ แก้วกรุงศรี
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๑๐

เด็กหญิงชลธิชา เสือแก้ว
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๑๑

เด็กชายชัชวาลย์ โตทุ้ย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๑๒

เด็กชายธรรมนูญ อมกระโทก

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๑๓

เด็กชายธาวิน หินไธสง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๑๔

เด็กหญิงมิงกมล

่

อ่อนนิม

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๑๕

เด็กหญิงวิยะดา บุตรแสน
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๑๖

เด็กหญิงวิลาสินี หลวงศิริ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๑๗

เด็กชายสราวุธ หงปญญา
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๑๘

เด็กหญิงสุภาพร ภูกงลี
๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๑๙

เด็กชายสุรเทพ แพงกิง

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๒๐

เด็กหญิงเจนจิรา แก้วช้างปา
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๒๑

เด็กชายชัยมงคล สุคนธสังข์
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๒๒

เด็กหญิงธนาภา อ่อนตานา
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๒๓

เด็กชายธีรดนย์ ตะบองเพ็ชร
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๒๔

เด็กชายภูริวัฒน์ แก้วอินทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๒๕

เด็กชายวงศธร เสวิสิทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๒๖

เด็กชายสรสิช ทองมีมาก

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๒๗

เด็กชายอดิศักดิ

์

จันโอ๊ก
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๒๘

เด็กชายเฉลิมวุฒิ พรสกุลชาติ
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๒๙

เด็กชายกิตตินันท์ พลเทพ
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๔๓๐

เด็กหญิงปาริชาต เพ็งพา
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๓๑

เด็กชายอภิชาติ แสงแก้ว
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๓๒

เด็กหญิงเกษรา สิทธิเจริญ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๓๓

เด็กชายธนชัย แก้วม่วง
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๓๔

เด็กหญิงศิริโสภา หนองเปด
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๓๕

เด็กชายสุรพล จันดาหาร
๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำภาศ

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๓๖
เด็กหญิงกัญญยพัชร บุญประโคม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๓๗

เด็กชายคุณาวุฒิ ศรทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๓๘

เด็กหญิงชนัญชิดา พาลี
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๓๙

เด็กชายณัฐพนธ์ เจียมศรี
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๔๐

เด็กชายณัฐพล กล่อมกลม
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๔๒

เด็กหญิงดารากานต์ กำจรกลาง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๔๓

เด็กชายธวัชชัย เวียงคำ
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๔๔

เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญจันทึก
๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๔๕

เด็กชายธีรภัทร ดอกคำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๔๖

เด็กชายวิชยา ด้วงพรม
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๔๗

เด็กชายศิริชัย จันทร์แจ่ม
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๔๘

เด็กหญิงศิริพร พิมพฤกษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๔๙

เด็กชายจักรกิตดิ

์

ท่อมลิต
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๕๐

เด็กชายชุติพนธ์ ธูปหอม
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๕๑

เด็กชายนนทพัทธ์ อ่อนตานา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๕๒

เด็กหญิงอรวรา ภูมิชาติ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๕๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เรียวภูเขียว

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๕๔

เด็กชายพรพิพัฒน์ พิมพา
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๕๕

เด็กหญิงนพวรรณ นุชเทียน
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๔๕๙/๖๔๕๖

เด็กหญิงคุณิตา แดงสูงเนิน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๔๕๙/๖๔๕๗

เด็กชายณภัทร แก้วอินทร์
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๔๕๙/๖๔๕๘

เด็กชายรณชัย จันทร์เจริญ
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๔๕๙/๖๔๕๙

เด็กชายธนาดล อุตรผิว
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๔๕๙/๖๔๖๐

เด็กหญิงนาถจินดา ขอหาญกลาง

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๔๕๙/๖๔๖๑

เด็กชายศิวัฒน์ กันยาประสิทธิ

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๔๕๙/๖๔๖๒

เด็กชายเดชาวัฒน์ คำสาลี
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๔๕๙/๖๔๖๓

เด็กชายเตวิทย์ กลินจันทร์

่

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๔๕๙/๖๔๖๔

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทองสวน
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง วัดอัมพรินทร์คูหา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘๕ / ๒๐๓
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๔๖๕

เด็กชายกมลวัทน์ ไทยปราณีต
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๖๖

เด็กชายจักรพันธ์ เฉลิมจาน
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๖๗

เด็กชายธนกฤต มูลนาม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๖๘

เด็กชายธรรมรัตน์ เพ็ชรรักษ์
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๖๙

เด็กชายธีระเทพ ประนมทอง
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๗๐

เด็กชายนรวิชญ์ พันธุ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๗๑

เด็กหญิงปราณี เนาวบุตร
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๗๒

เด็กหญิงพรจิตตรา คงทัน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๗๓

เด็กชายภูริพัฒน์ นามนาง
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๗๔

เด็กหญิงรุ่งธิวา เขียนเสมอ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๗๕

เด็กชายฤทธิชัย บัวบาน
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๗๖

เด็กชายวรภพ โพธิงาม

์

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๗๗

เด็กหญิงวรัชญา สนใจ
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๗๘

เด็กหญิงศศิกร โสไธสง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๗๙

เด็กชายสิรภัทร อมมาสุ่ย
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๘๐

เด็กชายเตวิทย์ แสนคำมี
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๘๑

เด็กชายคฑาวุธ บุรีรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๘๒

เด็กชายชญานนท์ รอดแสวง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๘๓

เด็กชายชาคริต บุญตา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๘๔

เด็กหญิงนภัสสร โพธิขำ

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๘๕

เด็กชายภัทรพล สนใจ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๘๖

เด็กชายยุทธนา ปกกะโต
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๘๗

เด็กชายศิขรินทร์ มาชาวปา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๘๘

เด็กชายสุทธา กลินกระโทก

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๘๙

เด็กชายอติรุจ แสงทองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๙๐

เด็กหญิงอาทิตยา พิมพ์ภักดี
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๙๑

เด็กหญิงเกวลิน วังแก
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๙๒

เด็กชายธัชชัย รอดแสวง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๙๓

เด็กหญิงกชพร บุญศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๙๔

เด็กชายฉัตรชัย ตีบชาวนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๙๕

เด็กหญิงปทมา ห้อยปาน
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๙๖

เด็กชายมนตรี มาเมือง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๙๗
เด็กหญิงอำไพรภรณ์ กุคำ

๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๙๘

เด็กชายฐิราชัย กุนสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๔๙๙

เด็กชายธนัช ธนานงค์รักษ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘๖ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๕๐๐
เด็กชายสุชาครีย์ โพธิขำ

์

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๐๑

เด็กชายสุรชาติ ยนสำอาง
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๐๒

เด็กหญิงจันจิรา คัชมาตย์
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๐๓

เด็กหญิงจันจิรา รอดสูงเนิน
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๐๔

เด็กหญิงจีรวรรณ บุญมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๐๕

เด็กชายฐิตวัฒน์ ทัดทา
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๐๖

เด็กหญิงณัฐกานต์ เศษสูงเนิน
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๐๗

เด็กชายธีรภัทร ตุดบาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๐๘

เด็กชายธีรยุทธ ขำรัก
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๐๙

เด็กหญิงนัฐนิชา ตาดง
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๑๐
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ จันทร์แก้ว

๑๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๑๑

เด็กชายพิสิษฐ์ แตงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๑๒

เด็กชายมนตรี คงปราบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๑๓

เด็กชายวุฒิพงษ์ สีแก้ว
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๑๔

เด็กชายศุภกิจ นาคครุฑ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๑๕

เด็กชายศุภพงศ์ พงษ์พานิช
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๑๖

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

จันทร์จำนงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๑๗

เด็กหญิงสุภัชชา แปลนดี
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๑๘

เด็กหญิงหิรัญญา ม่วงเล็ก
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๑๙

เด็กชายอินทุกร วะชุม
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๒๐
เด็กหญิงเกศวรินทร์ โอภาศะนันท์

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๒๑

เด็กชายกฤติเดช ศรีอุดร
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๒๒

เด็กชายกฤษณะ บุญตา
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๒๓

เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สีสุธรรม
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๒๔

เด็กชายธนกร ปดไธสง
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๒๕

เด็กหญิงธัญชนก สีสุธรรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๒๖

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ แสงรัตน์
๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๒๗

เด็กหญิงรัตน์ติการ เพียซ้าย
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๒๘

เด็กชายรุ่งเรือง นามอินทร์
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๒๙

เด็กชายวรันทร พิลึก
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๓๐

เด็กชายวรากร คำสี
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๓๑

เด็กชายวีรภัทร ขวัญคำ
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๓๒

เด็กหญิงศิริขวัญ สีหะวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๓๓

เด็กชายอมรเทพ บุญเจือ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๓๔

เด็กชายไอเดีย แท่งแก้ว
๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘๗ / ๒๐๓

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๕๓๕

เด็กหญิงกชพร อ่อนสี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๓๖

เด็กหญิงกัญญากร พลเคน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๓๗

เด็กชายกิตติภณ ภูสังกา
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๓๘

เด็กหญิงกิตติวรรณ โภคา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๓๙

เด็กหญิงชฎาพร แดงด่วน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๔๐

เด็กหญิงวรนิษฐา หารภิรมย์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๔๑

เด็กชายวัฒนพล คำทำ
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๔๒

เด็กชายวิทวัส ยศปญญา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๔๓

เด็กหญิงศิริพร สีหะวงษ์
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๔๔

เด็กชายสิริชัย ทานาพึง

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๔๕

เด็กชายสุทธิรักษ์ สมพิมเสน
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๔๖

เด็กหญิงอังคนา วงค์สีดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๔๗

เด็กชายณัฐนัย บุญตา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๔๘

เด็กหญิงปนิดดา บุญเจือ
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๔๙

เด็กชายพรรษพล หม้อน่วม
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๕๐

เด็กหญิงพิมพ์วิภา บุญตา
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๕๑

เด็กชายภานุวัฒน์ สีสุธรรม
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๕๒

เด็กชายรพีภัทร จำรัสลาภ
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๕๓

เด็กชายศิรสิทธิ

์

พุกอูด
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๕๔

เด็กชายอิทธิ รังแสง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๕๕

เด็กหญิงคีตภัทร กงจิว

๋

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๕๖

เด็กหญิงนภัทร คจิรัตน์
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๕๗

เด็กหญิงนันทพร นามศิริ
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๕๘

เด็กหญิงปนัดดา กาสา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๕๙

เด็กชายภานุเดช พิศเพ็ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๖๐

เด็กชายมนตรา โกทัน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๖๑

เด็กชายยุทธนา ศรีจันทร์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๖๒

เด็กชายระพีพัฒน์ สุขเกษม
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๖๓

เด็กหญิงวิชาดา โสภี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๖๔

เด็กหญิงวิราวรรณ ใจสมัคร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๖๕

เด็กหญิงสุภาวิตรา คงอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๖๖

เด็กหญิงอทิติยา โม้วงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๖๗

เด็กหญิงอุมาพร ทิวทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๖๘

เด็กหญิงกันธิชา สุขสาร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๖๙

เด็กชายธีรพัฒน์ กงเพชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๕๗๐

เด็กหญิงสาธิดา วังคีรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๗๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ทองดอนง้าว
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๗๒

เด็กชายหยกชัย คงอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๗๓

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทิสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๗๔

เด็กชายวัชระ สังข์เทศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๗๕

เด็กชายกรวิชญ์ คงมาก
๐๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๗๖

เด็กหญิงเพชรนำผึง

้

โกทัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๗๗

เด็กหญิงช่อผกา จีนบางช้าง
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๗๘

เด็กชายประวิทย์ อินตาถึง
๐๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๕๙/๖๕๗๙

เด็กหญิงกรกนก เจิมขุนทด
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๘๐

เด็กหญิงกิตติวรรณ สอนศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๘๑
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ ก้อนแก้ว

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๘๒

เด็กชายชีวานนท์ โชมขุนทด
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๘๓

เด็กชายพงศธร เชือจีน

้

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๘๔

เด็กชายพิรภัทร ครุธเครือ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๘๕

เด็กชายพีรพัตร กันยายาว
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๘๖

เด็กชายวงศพัทธ์ บัวปลืม

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๘๗

เด็กชายอภิวรรธน์ โพธิแสง
๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๘๘

เด็กหญิงเดือนแรม โสประดิษฐ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๘๙

เด็กหญิงไพรินทร์ สิงห์เถือน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๙๐

เด็กหญิงจิราภรณ์ เปรมกมล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๙๑

เด็กชายทนุเดช ดวงจันทร์
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๙๒

เด็กชายธนพัฒน์ เมฆอ้อย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๙๓

เด็กชายธนภัทร ฟาคะนอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๙๔

เด็กชายธนาวุฒิ ฉิมช้าง
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๙๕

เด็กหญิงธัญชนก พรมรักษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๙๖

เด็กชายธีรวัช จันทรโชติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๙๗

เด็กหญิงนันทวัน ฟาคะนอง

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๙๘

เด็กหญิงพรกนก สุขศรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๕๙๙

เด็กชายพีรพล คงมังคละ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๐๐
เด็กชายภาคิน เปรมกมล

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๐๑

เด็กชายวรเชษฐ์ ใจเสถียร
๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๐๒

เด็กชายวีรภัทร์ บุญร้อง
๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๐๓

เด็กหญิงอมรรัตน์ ผิวบางกูล
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๐๔

เด็กหญิงอินทุกร ยศพิมพ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘๙ / ๒๐๓

้
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เลขที
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๖๐๕

เด็กชายกฤษฎางค์ บุญทอง
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๐๖

เด็กชายธวัชชัย เพ็งชาวเขา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๐๗

เด็กชายธัชพล เรียวภูเขียว

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๐๘

เด็กชายศุภโชค บัวลม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๐๙

เด็กหญิงสุพรรณษา วงษ์ษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๑๐

เด็กหญิงเสาวรส อินต๊ะนิล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๑๑

เด็กชายณัฐพงษ์ เลิศลิว

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๑๒

เด็กชายธาราทิพย์ นุชกำเนิด
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๑๓

เด็กชายธีระทัศน์ เพชรกาไสย์
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๑๔

เด็กหญิงปาลิตา หล่าไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๑๕

เด็กชายวิริยะ คำอ่อนสา

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๑๖
เด็กหญิงสมปรารถนา

สีสำโรง
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๑๗

เด็กหญิงอโรชา ชัยสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๑๘

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สิงห์เดช
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๑๙

เด็กหญิงธีราภรณ์ รองปญญา
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๒๐

เด็กชายวัชรพล คำสังวาลย์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๒๑

เด็กชายสุวรรณ์ มีกาย
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๒๒

เด็กหญิงเอมี

้

โบลเวอร์ส
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๒๓

เด็กชายกรณ์กวี เกตพันธ์
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๒๔

เด็กชายฉันทัช เสมรส
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๒๕

เด็กชายณฐพงศ์ ทิมทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๒๖

เด็กหญิงนัฎชานนท์ เวียงคำ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๒๗

เด็กชายรัฐภูมิ มารู
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๒๘

เด็กชายวรวัฒน์ ศรีสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๒๙

เด็กชายศรายุทธ เกตุแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๓๐

เด็กชายเริงชัย กัญหา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๓๑

เด็กหญิงนรินทร ทองเพชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๓๒

เด็กหญิงเยาวภา วิชัยวงษ์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๕๙/๖๖๓๓

เด็กหญิงชุติกาญจน์ จงท่องกลาง
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๓๔

เด็กหญิงกมลชนก ขวาวกุดแข้
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๓๕

เด็กชายคงเดช ดวงศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๓๖

เด็กหญิงขวัญข้าว เอียมศรี

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๓๗

เด็กหญิงวารี บุญเศษ
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๓๘

เด็กหญิงชฎาพร ไวยธัญญกิจ
๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๓๙

เด็กชายชวัลวิทย์ มารศรี
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๖๔๐

เด็กชายณัฐนันท์ นิลพันธ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๔๑

เด็กชายดำรงณ์ชัย สีหะวงษ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๔๒

เด็กชายธนวัฒน์ อิมทับ

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๔๓

เด็กชายธนเดช หนันแก้ว
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๔๔

เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงศรี
๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๔๕

เด็กหญิงสุภาภรณ์ โพธิจันทร์

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๔๖

เด็กหญิงสุธิมนต์ เมืองแพน
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๔๗

นางสาวปวันรัตน์ เปรมเขียว
๑๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๔๘

นางสาววิมลพร สีบุญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๔๙

นางสาวสุจิตตรา วีราทรกุลนันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๕๐

นายณัฐพล ทะยอม
๒๔/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๕๑

นายธนายุทธ มีโค่ม
๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๕๒

เด็กหญิงธนันญา ประทุม
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวังสาร วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๕๓

เด็กหญิงพิยะดา อยู่สวัสดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกวังสาร วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๕๔

เด็กหญิงรุจิราพร ทองคำ
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวังสาร วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๕๕

เด็กชายณัฐพล จุลพันธ์
๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกวังสาร วัดปาคาย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๕๖

เด็กชายปรเมษฐ์ แสงคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๕๗

เด็กหญิงพิชชาภา สิงห์ปอง

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๕๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เพ็ชรอำไพ
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๕๙

เด็กชายวรรณชัย สุขสังห์ขาร
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๖๐

เด็กชายสุกัลย์ คะระนันท์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๖๑

เด็กชายอิทธิพล จันทร์แว่น
๐๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๖๒

เด็กหญิงเสาวคนธ์ บุญมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๖๓

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๖๔

เด็กหญิงปรัชญา บรรพตร์
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๖๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา ราชานนท์
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๖๖

เด็กชายวสันต์ พรมทัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๖๗

เด็กชายวัชรา ปรีชา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๖๘

เด็กหญิงสิรินยา ชัยสิทธิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๖๙

เด็กชายประพัฒน์ วังประทุม
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๗๐

เด็กชายอดิศร ทองสุข
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๕๙/๖๖๗๑

เด็กหญิงณัฐณิชา มีนนท์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๗๒

เด็กหญิงภัณฑิรา จันคีรี
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๗๓

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อยู่เล็ก
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๗๔

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ จันทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๖๗๕

เด็กหญิงวริศรา เพียรกสิกรรม
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๗๖

เด็กหญิงอภิชญา ปาดจัก
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๗๗

เด็กชายชาคริต นกจัน

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๗๘

เด็กหญิงญานิกา กะทิศาสตร์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๗๙

เด็กหญิงณัฐกฤตา กลินสังข์

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๘๐
เด็กหญิงทิพย์พวรรณ์ สมบูรณ์

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๘๑

เด็กหญิงสุณิสา พยัคมาก
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๘๒

เด็กชายมงคลชัย จำปา
๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๘๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ขลุ่ยนาค

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๘๔

เด็กหญิงสุพิชญ์ชา เดสันเทียะ
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๘๕

เด็กชายกฤษณะ เวลาสิงห์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๘๖

เด็กหญิงญาหยี อยู่เล็ก
๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๘๗

เด็กหญิงทิพย์วิภา มณีพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๘๘

เด็กหญิงนภัสสร วรรณพัฒ
๐๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๘๙

เด็กหญิงอารีรักษ์ จันทะนุศร
๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๙๐

เด็กหญิงเกตมณี อายุพัด
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๕๙/๖๖๙๑

เด็กชายภูริภัทร สีนาจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๖๙๒

เด็กหญิงนันทภัต รักษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๖๙๓

เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีปญญา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๖๙๔

เด็กหญิงกชกร การกล้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๖๙๕

เด็กชายณัฐนนท์ อัยรา

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๖๙๖

เด็กชายถิรวัฒน์ สารรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๖๙๗

เด็กชายธนูศิลป ชีไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๖๙๘

เด็กชายธีรพงษ์ พลประสิทธิ

์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๖๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสนดี
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๐๐
เด็กหญิงอรปรียา แคนเภา

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๐๑

เด็กชายพงศกร สายสี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๐๒

เด็กชายสิทธิชัย คำผง
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๐๓

เด็กชายวรพงศ์ ชุมเสนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๐๔

เด็กหญิงวรรณิกา คำมี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๐๕

เด็กหญิงศิรประภา จันทร์เปล่ง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๐๖

เด็กชายแอนดริว อีเด็น
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๐๗

เด็กหญิงเพ็ญนภา ทองลา
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพรง
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๐๘

เด็กหญิงโศธิดา โตขำ
๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพรง
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๐๙

เด็กหญิงจีรนันต์ พีมี
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพรง
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙๒ / ๒๐๓
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ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๗๑๐

เด็กชายธนวินท์ ใจเทียง

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังโพรง
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๑๑

เด็กหญิงศิรินภา ศรีประสงค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังโพรง
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๑๒

เด็กหญิงอรัชพร บุญเลิศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๑๓

นางสาวชาลิสา สอนสระคู
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๑๔

นางสาวชนาพร เมฆดี
๐๘/๑๒/๒๕๓๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๑๕

นางเพชรรุ้ง ธนูสา
๒๓/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๑๖

นางสาวสมใจ จันทรงกรด

๑๑/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๑๗

นางสาวชิราพร สุขเจริญ
๑๐/๐๖/๒๕๑๒

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๑๘

นายประกรรษวัต ธีรวุฒิ
๑๗/๐๒/๒๕๓๑

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๑๙

นายกิตติธัช สีหะวงษ์
๑๙/๘/๒๕๒๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๒๐

เด็กหญิงคริสมาส แสงไสว

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๒๑

เด็กหญิงจิราพร สีลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๒๒

เด็กหญิงจิราภา สีลา
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๒๓

เด็กหญิงทิพย์วรรณ อนันตยา
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๒๔

เด็กหญิงนภาพร ขำแก้ว
๐๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๒๕

เด็กชายพีรพันธุ์ ยอดตลาด
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๒๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ พานทอง
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๒๗
เด็กหญิงกานต์พิชชา จันทร์ประสาท

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๒๘

เด็กชายชนาธิป ขำแก้ว
๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๒๙

เด็กชายชุติพนธ์ คำรวย
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๓๐

เด็กหญิงมาลินี ผาสุขศาสตร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๓๑

เด็กหญิงวราพร หวังเจริญ
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๓๒

เด็กชายวัชระ ศิธราชู

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๓๓

เด็กชายอริยวัฒน์ บัวคำศรี
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๓๔

เด็กชายอัครพล พรรษา
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๓๕

เด็กหญิงเครือฟา สมงาม
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๓๖

เด็กหญิงภัทรธิดา ปยารมย์
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๓๗

เด็กหญิงณัฏฐพร จิตวิขาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๓๘

เด็กชายบวร แจ้งเรือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๓๙

เด็กหญิงวันสิริ แย้มเพชร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๔๐

เด็กหญิงสิริมา ธรรมรงค์รัตน์
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๔๑

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ธรรมมา
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๔๒

เด็กหญิงรุ่งทิวา พุดตาล
๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๔๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ บุตรงาม
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๔๔

เด็กชายอภิวัฒน์ คำออน
๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙๓ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๗๔๕

เด็กชายกฤษฏา แสงคำ
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๔๕๙/๖๗๔๖

เด็กหญิงกรรณิกา อยู่สุข
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๔๗

เด็กชายกฤตพร แก้วมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๔๘

เด็กหญิงกัญญาณี ฉิมปราง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๔๙

เด็กหญิงปยธิดา ชูแสงทอง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๕๐

เด็กชายปยพัชร ขุนทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๕๑

เด็กหญิงพรรณิภา คงคอน
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๕๒

เด็กชายพุฒิธร นาคทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๕๓

เด็กชายภูริรักษ์ ภู่ฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๕๔

เด็กชายศรัญยู นุชพ่วง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๕๕

เด็กชายศราวุธ เรืองกุล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๕๖

เด็กหญิงศุภัทรา แก้วยอด
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๕๗

เด็กหญิงสุภัสสร เย็นแย้ม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๕๘

เด็กหญิงสุลลิตา นุชพ่วง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๕๙

เด็กหญิงอรรัมภา จำปาทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๖๐

เด็กหญิงกันต์ตา อยู่สุข
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๖๑

เด็กชายกิตตินันท์ กลินกรุด

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๖๒

เด็กชายจักรพรรดิ

์

ใจเอือ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๖๓

เด็กชายจีรพัฒน์ ขจรศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๖๔

เด็กชายชนกชนม์ บุญขำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๖๕

เด็กหญิงญาณศิริ แย้มแสง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๖๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สังคุ่ย
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๖๗

เด็กหญิงณิชา ทศเชย
๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๖๘

เด็กหญิงพิชญามล เทพกฤษณ์
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๖๙

เด็กหญิงภรณ์ระวี จูจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๗๐

เด็กชายภัคพงษ์ พัฒิยะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๗๑

เด็กชายภัทรพล อนุศาสตร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๗๒

เด็กชายรพีภัทร คำเล็ก
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๗๓

เด็กชายรวิพล จำปาทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๗๔

เด็กหญิงระพีพรรณ คงคอน
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๗๕

เด็กหญิงศุภาวรรณ ถินทับ
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๗๖

เด็กชายศุภเสกข์ เย็นแย้ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๗๗

เด็กชายสรวิศ ขำภู่
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๗๘

เด็กหญิงสิตานัน สัมมามิตร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๗๙

เด็กชายสุทธิพงศ์ พรมปอม
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙๔ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๗๘๐

เด็กชายคฑาวุฒิ อุ่นอึม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๘๑

เด็กชายจตุพล แซ่ตัน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๘๒

เด็กหญิงชลิตา นุชนารถ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๘๓

เด็กชายณัฏฐากร สาสอน
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๘๔

เด็กชายพัทศวัฒฆ์ คงคอน
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๘๕

เด็กหญิงอรปรียา นาคหัสดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๘๖

เด็กชายวัชรินทร์ พรมแต้ม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๘๗

เด็กหญิงวิดาภา ชามัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๘๘

เด็กหญิงศุภานัน ปนโล้
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๘๙

เด็กหญิงนันทิชา ฉิมปรางค์
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๕๙/๖๗๙๐

เด็กหญิงดารณีนุช รุ่งทอง
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๕๙/๖๗๙๑

เด็กหญิงธงทอง น้อยโฉม
๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๕๙/๖๗๙๒
เด็กหญิงบุญญารัตน์ มากลิน

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๕๙/๖๗๙๓

เด็กหญิงพัณณิตา ทองสา
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๕๙/๖๗๙๔

เด็กหญิงลักขณาวดี คงทอง
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๕๙/๖๗๙๕

เด็กหญิงสิริวิมล คงพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๕๙/๖๗๙๖

เด็กหญิงอัญชิสา อ่อนตานา
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๕๙/๖๗๙๗

เด็กชายปรเมศวร์ งามขำ
๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๕๙/๖๗๙๘

เด็กชายรชต หมีนิม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๕๙/๖๗๙๙

เด็กชายสิทธิพงศ์ วีระสัย
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๕๙/๖๘๐๐
เด็กชายรัฐภูมิ มากลิน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๕๙/๖๘๐๑

เด็กชายก้องภพ คำมี
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๐๒

เด็กหญิงชนิกานต์ สิงห์ลอ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๐๓

เด็กหญิงธดาทิพย์ เตินขุนทด
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๐๔

เด็กหญิงนภัสสร ดอนไพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๐๕

เด็กหญิงนิราวรรณ เลิศเสม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๐๖

เด็กหญิงบัณฑิตา สมพงษ์
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๐๗

เด็กหญิงปนัดดา น่วมบุใหญ่
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๐๘

เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์อ่อน
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๐๙

เด็กชายพงษภัค ผังดี

๑๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๑๐

เด็กหญิงพิมพ์มาดา ไพสา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๑๑

เด็กชายพีระศักดิ

์

ทรัพย์วิเชียร
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๑๒

เด็กชายฤทธิชัย บัวศรี
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๑๓

เด็กชายวันชาติ เสนา
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๑๔

เด็กหญิงวิภาดา มะลิแตง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙๕ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๘๑๕

เด็กหญิงศศิธร คล้อยชาวนา
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ โมเทียน
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๑๗

เด็กหญิงอริศรา ทับทิม
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๑๘

เด็กชายเขมินท์ ทองดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๑๙

เด็กหญิงแพรวา ภู่ทอง
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๒๐

เด็กหญิงกรรณิกา วงษ์เขียน
๒๘/๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๒๑

เด็กหญิงกมลชนก ผูกอ้น
๑๓/๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๒๒
เด็กหญิงกนกกาญจน์ รอดสุข

๑๐/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๒๓

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญเพ็ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๒๔

เด็กชายกิตติภณ พลบำรุง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๒๕

เด็กหญิงจันนิภา เทียนแย้ม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๒๖

เด็กชายชยพล สว่างพืน

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๒๗

เด็กหญิงฑิตยา กันศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๒๘

เด็กหญิงณัฐฐิรา กุลคง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๒๙

เด็กชายธนกร วงษ์เขียน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๓๐

นายธรณิน หนูเทศ
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๓๑

เด็กชายธีรภัทร พรมทัต
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๓๒

เด็กหญิงนภัสสร ยิมทองสุข

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๓๓

เด็กหญิงบงกชพร บุญทรัพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๓๔

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ เรืองทัพ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๓๕

เด็กชายภัคพล หมอรักษา
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๓๖

เด็กชายรัฐภูมิ มีศิลป
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๓๗

เด็กชายวชิระ บุญธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๓๘

เด็กชายวรพล สว่างพืน

้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๓๙

เด็กชายวิชชากร คงทวี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๔๐

เด็กชายวีรชิต จำปานา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๔๑

เด็กหญิงศศิมา คล้อยชาวนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๔๒

เด็กหญิงสุการณ์ดา ดีวังยาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๔๓

เด็กหญิงสุภัสสร พรทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๔๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทับทัง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๔๕

เด็กหญิงอภิกษณา ชัยลังกา
๑๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๔๖

เด็กหญิงอภิสรา เมืองช้าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๔๗

เด็กชายอรรลาภ ภักดีผล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๔๘

เด็กหญิงแพรววนิต อามาตย์พล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๔๙

เด็กชายพิพัฒน์ รุ่งโรจน์
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙๖ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๘๕๐

เด็กชายภานุวัฒน์ ดอนดีไพร
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๕๑

เด็กชายรัตนไตร ยิมปน

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๕๒

เด็กชายสหรัฐ อิศราคาร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๕๓

เด็กชายสัญชัย ดอนพรม
๐๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๕๔

เด็กชายอรรถพล สุ่มเมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๕๕

เด็กชายอัมรินทร์ โพธิทอง

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๕๖

เด็กชายกฤษฏิ

์

เพ็งโหมด
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พรมมาอินทร์
๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๕๘

เด็กชายพีรพล บุญเกิด
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๕๙

เด็กชายศิวกร ปนคำ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๖๐

เด็กชายอภิชาติ เข็มทอง
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๕๙/๖๘๖๑

เด็กหญิงจุฑาวดี เรืองหิรัญ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๖๒

เด็กหญิงพรธิดา แซ่หวือ
๑๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๖๓

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ แซ่สง
๑๐/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๖๔

เด็กหญิงอริญา จันทร์อินทร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๖๕

เด็กหญิงเกษร เนียมชาวนา
๒๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๖๖

เด็กหญิงวันวิสา ก้อนแก้ว
๒๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๖๗

เด็กหญิงวิยะดา นาคทอง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๖๘

เด็กหญิงจีรวรรณ ศรีจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๖๙

เด็กหญิงวันวิสา ผ่องใส
๒๕/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๗๐

เด็กหญิงศลิษา บุญดา
๑๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๗๑

เด็กชายสหรัฐ ทองแดง
๒๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๗๒

เด็กหญิงสุนันทินีย์ คำเมือง

๒๗/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๗๓

เด็กหญิงชุติมา เซียงหวอง

่

๑๔/๐๙/๒๕๔๔ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๗๔

เด็กหญิงปาณิดา ศุภสิทธิ

์

๒๖/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๗๕

เด็กชายพิเชษฐ์พงศ์ ใจตรงดี
๐๓/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๗๖

เด็กหญิงรวิสรา ด้วงวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๗๗

เด็กหญิงวรนุช ทองดี
๐๓/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๕๙/๖๘๗๘

เด็กหญิงนุชจลิน เข็มทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเปด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๗๙

เด็กชายรพีพัฒน์ ทองคงหาญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเปด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๘๐

เด็กหญิงสุกัลญา พรวนไธสง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเปด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๘๑

เด็กหญิงชลดา ทองสุก
๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๘๒

เด็กหญิงณัฎฐธิดา สีเงินยวง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๘๓

เด็กหญิงณัฐพร หวาเกตุ
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๘๔

เด็กชายณัฐวุฒิ หินแก่น

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙๗ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๘๘๕

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ขวัญคุ้ม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๘๖

เด็กชายธนวัฒน์ ขวัญคุ้ม
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๘๗

เด็กชายธนิสร ทองสุข
๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๘๘

เด็กชายบรรณวัชร หมืนราชา

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๘๙

เด็กชายบัณทัต เรืองจุ้ย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๙๐

เด็กหญิงพัชรา ทองสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๙๑

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ยกเลียน

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๙๒

เด็กชายรพีภัทร ยกเลียน

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๙๓

เด็กชายวิศรุต ทิศสุข
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๙๔

เด็กหญิงวิไลภรณ์ คุณแพง
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๙๕

เด็กหญิงสุภัสสร กันจู
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๙๖

เด็กชายอานนท์ เลิศเสม
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๙๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สิงห์มา
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๙๘

เด็กชายกิจชัย อินนิมิตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๘๙๙

เด็กชายชัยวัทน์ รัตนทิพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๐๐
เด็กชายชาคริต พัดเย็นสุข

๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๐๑

เด็กหญิงณัฐธิดา สวนแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๐๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ ฆ้องบ้านโข้ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๐๓

เด็กชายสรศักดิ

์

แสงหา
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๐๔

เด็กหญิงกัลยา กรพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงข่อย วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๐๕

เด็กชายณัฐฏ์ธร ธิติธนวัฒน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงข่อย วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๐๖

เด็กหญิงนิยมพร อ่อนบึงพร้าว
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงข่อย วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๐๗

เด็กหญิงนุสรา กุงหล้า
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงข่อย วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๐๘

เด็กชายพัชรพล ปญญา
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงข่อย วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๐๙

เด็กหญิงพุทธรักษา แบ่งเพ็ชร
๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงข่อย วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๑๐

เด็กชายศรัณย์ บุญยงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดดงข่อย วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๑๑

เด็กหญิงศุภัสสร สระทองย้อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงข่อย วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๑๒

เด็กชายหฤษฎ์ ฝายแดง
๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดดงข่อย วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๑๓

เด็กชายภควัน สามงามมา
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางลัด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๑๔

เด็กชายวรพจน์ เถือนด้วง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทางลัด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๑๕

เด็กชายเอกภูมิ โพธิทอง

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางลัด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๕๙/๖๙๑๖

เด็กชายจักริน ด่านไชยกูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๑๗

เด็กชายตรีวิชญ์ อินทับ
๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๑๘

เด็กหญิงนันทพร มาตะคม
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๑๙

เด็กชายภราดร ทับทิม
๒๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙๘ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๙๒๐

เด็กชายภานุพงศ์ เงินทอง

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๒๑

เด็กชายรณชัย จันทร์บาง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๒๒

เด็กชายเจษฎา จันทร์พุฒิ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๒๓

เด็กชายเจษฎาภรณ์ ศรีสม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๒๔

เด็กหญิงดลลชา คำธงชัย
๑๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๒๕

เด็กชายทินกร สระทองย้อย
๒๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๒๖

เด็กชายธนสิน อิงทม

้

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๒๗

เด็กหญิงนิรมล นำน้อย
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๒๘

เด็กหญิงสุจิตรา มูลทรัพย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๒๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ แบ่งเพ็ชร

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๓๐

เด็กหญิงสุปญญา ทองย้อยยอด
๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๕๙/๖๙๓๑

เด็กชายกรวิชญ์ กันสุทธิ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๓๒

เด็กชายทัตเทพ บุตรสีทา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๓๓

เด็กชายธนกร มะโนติบ

๊

๐๒/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๓๔

เด็กชายนภัสสร รอดแจ่ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๓๕

เด็กชายปภาวิชญ์ วงศ์อุปรี
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๓๖

เด็กชายวรากร สุทธิ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๓๗

เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทร์แจ่ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๓๘

เด็กชายสรยุทธ สูงนนท์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๓๙

เด็กชายเบญจพล เด่นพล
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๔๐

เด็กชายธีระภัทร์ ทิพโสต
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๔๑

เด็กชายนครินทร์ พรมอิน
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๔๒

เด็กหญิงวรัทยา ยวนแห่ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๔๓

เด็กหญิงชนัดดา หุมหะ
๐๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๔๔

เด็กหญิงชุติมา แสงบุดดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๔๕

เด็กชายณัฐพงษ์ ทานนท์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๔๖

เด็กชายธนโชค บุญรุนโพ
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๔๗

เด็กชายธรรณธร หมืนพันธุ์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๔๘

เด็กชายธารนพ บุดสีทา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๔๙

เด็กชายธีระพัฒน์ จีนมะเริง

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๕๐

เด็กหญิงนำทิพย์ สุทธิ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๕๑

เด็กชายปรมัตถ์ ศรศรี
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๕๒

เด็กชายปวริศ วงศ์วิสาร
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๕๓

เด็กหญิงปทมา โคตรภูเขียว
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๕๔

เด็กหญิงปาริชาติ ทองติด
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙๙ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๙๕๕

เด็กหญิงปยะมาศ หุมห้อง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๕๖

เด็กชายพุฒิพงศ์ สีอิด
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๕๗

เด็กชายภาคินัย ชุ่มเย็น
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๕๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ คำขาว
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๕๙

เด็กชายวรเมธ เบ็งยา
๐๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๖๐

เด็กชายวรเวช ตาสี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๖๑
เด็กหญิงสุพัทธราพร คำเปา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๖๒

เด็กหญิงสุภาพ หุมเพียง
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๖๓

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สอนศรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๖๔

เด็กชายเดชนรินทร์ พิมพล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๖๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดรุณพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๖๖

เด็กหญิงกิจรดา พันโสดา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมพล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๖๘

เด็กชายณัชพล บุตรสนธิ

์

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๖๙

เด็กชายธนัชชา งามตา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๗๐

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นนทะโคตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๗๑

เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วใหญ่
๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๗๒

เด็กชายนวพล แบบกัน
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๗๓

เด็กชายนัฐพงษ์ วันศรี
๒๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๗๔

เด็กหญิงปริยาภัทร จันทร์โน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๗๕

เด็กหญิงพรพิมล พันไชยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๗๖

เด็กหญิงชุติมา ภาละบาล
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๗๗

เด็กชายภูวพัทร ปนนันทา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๗๘

เด็กหญิงมุทิตา สีบุญ
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๗๙

เด็กชายยศพนธ์ สุทธิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๘๐

เด็กหญิงวรัญญา น้อยอินวงศ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๘๑

เด็กหญิงวาธิณี จันคีรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๘๒

เด็กชายวิศรุต สมศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๘๓

เด็กชายสาทิตย์ ใบยา
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๘๔

เด็กหญิงสุนิสา แซ่ลี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๘๕

เด็กหญิงสุวพัชร จิดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๘๖

เด็กหญิงอภัสรา พุกอูต
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๘๗

เด็กหญิงอัจฉรา บรรทึก
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๘๘

เด็กชายเอกภพ สุทธิ
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๘๙

เด็กหญิงกัญญานัฐ หมืนพัน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๐๐ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๖๙๙๐

เด็กหญิงจิฬาภรณ์ คงทัน
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๙๑

เด็กหญิงชุติมา พลสอนดา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๙๒

เด็กหญิงชุติมา เอียมโซ้

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองห่วง
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๙๔

เด็กหญิงดวงหทัย จีนทิม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๙๕

เด็กชายธีรภัทร นุบุญมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๙๖

เด็กชายนันธวัฒน์ นวนจันทร์
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๙๗

เด็กหญิงนุชจรินทร์ วันกิง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๙๘

เด็กหญิงประนอม บุญธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๖๙๙๙

เด็กชายปยะโชค แสงบุดดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๐๐
เด็กชายพิพัฒนชัย อามาตมุลตรี

๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๐๑
เด็กชายพีรพล เกตุสุธรรม

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๐๒
เด็กชายภัทรพงษ์ สินดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๐๓
เด็กหญิงรพีพร เชือบุญมี

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๐๔
เด็กหญิงรัชดาภรณ์ หิมโสภา

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๐๕
เด็กหญิงวรดา โสประดิษฐ

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๐๖
เด็กชายวัชระ เอียมโซ้

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๐๗
เด็กหญิงศิรินภา ภู่เกตุ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๐๘
เด็กหญิงสนธรี จันทร์โน

๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๐๙
เด็กหญิงสุกานดา คงทัน

๐๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๑๐
เด็กหญิงสุนันธา หมูปน

๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๑๑

เด็กชายอภิชัย เอียมโซ้

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๑๒

เด็กหญิงอรอุมา ขันตีมิตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๑๓

เด็กหญิงเปรววดี ศิริดี
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๑๔

นายกชกร สุทธิ
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๑๕

นายจักรกฤษณ์ ยานาบัว
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๑๖

นายธิติพงศ์ แก้วเข้ม
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๑๗

เด็กชายธีรทัด แสนราช
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๑๘

นายธีรนันท์ ใจสอน
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๑๙
นางสาวประกายดาว สักนำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๒๐
นายรจนกร พูลผล

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๒๑
เด็กหญิงลัดดาวรรณ ช้อนพร

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๒๒

นายวรากร สีเสือ
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๒๓

นายศรายุทธ อุประปุย
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๒๔

นายสราวุฒิ บุญธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๐๑ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๗๐๒๕

เด็กหญิงสุธิดารัตน์ ใจสอน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๒๖

นายกิตติภัทร์ พิมพล

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๒๗

นายภาคิน เนตรโสภา
๓๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๒๘

นายศิริชัยภัทร วิสูงเล
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๕๙/๗๐๒๙

เด็กชายบุญเกิด หงษ์ชุมแพ
๐๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๓๐
เด็กชายพัสกร ญวนกระโทก

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๓๑

เด็กหญิงศิริพร เพ็ชรไทย
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๓๒

เด็กหญิงอธิชา ปล้องกระโทก
๑๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๓๓

เด็กหญิงสุทธิดา คุ้ยเซียะ

้

๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๓๔

เด็กหญิงหทัยชนก ฉิมพลี
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๓๕

เด็กหญิงอมลวรรณ มหาสาโร
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๓๖

เด็กหญิงพรภิมล ภวะคงบุญ
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๓๗

เด็กชายพีรพัฒน์ เพียซ้าย
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๓๘

เด็กชายธายุกร ทิมหงิม
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๓๙

เด็กชายธนวัฒน์ จิตรเสงียม

่

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๔๐
เด็กชายณัตฐา ค้าขาย

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๔๑

เด็กหญิงธันยธรณ์ อินบัวทอง
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๔๒

เด็กชายชัยวัฒน์ แปลงไธสง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๔๓

เด็กหญิงนันทิชา ปลืมธุระ

้

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๕๙/๗๐๔๔

นางกมลวรรณ ศิริประภาพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๐๔

วัดสันติวัน สันติวัน  

พล ๓๔๕๙/๗๐๔๕

นางธันยธร ตันธิกุล
๒๘/๑๑/๒๕๐๙

วัดสันติวัน สันติวัน  

พล ๓๔๕๙/๗๐๔๖

เด็กชายทินพงษ์ มอไธสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๗๐๔๗

เด็กชายรัชชานนท์ ยาบัวภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๗๐๔๘

เด็กชายณัฐวัตร ฉิมมาลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๗๐๔๙

นางสาวกัญญารัตน์ บัวบุญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๗๐๕๐
เด็กหญิงอรทัย ใบธรรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๕๙/๗๐๕๑

นางสาวอิศรา รัตนโค้น
๐๙/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง นาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๗๐๕๒

นางสาวดวงพร สุขคำภา
๐๕/๐๙/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง นาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๗๐๕๓

นางสาวจินตหรา แสงปญญา
๒๔/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง นาฟองแดง  

พล ๓๔๕๙/๗๐๕๔

นางกาญจนา กัณฑษา
๑๐/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนนครไทย บ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๗๐๕๕

นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค
๐๘/๐๙/๒๕๐๗

โรงเรียนนครไทย บ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๗๐๕๖

นางฉวีวรรณ อินจิว
๑๕/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนนครไทย บ้านพร้าว  

พล ๓๔๕๙/๗๐๕๗

นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ
๐๙/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนนครไทย บ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๐๒ / ๒๐๓

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๕๙/๗๐๕๘

นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนนครไทย บ้านพร้าว  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
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