
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันตรี ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๑๓,๙๔๓ คน ขาดสอบ ๓,๖๐๗ คน คงสอบ ๑๐,๓๓๖ คน สอบได้ ๕,๙๐๓ คน สอบตก ๔,๔๓๓ คน (๕๗.๑๑%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๐๐๑
นายเฉลิม ปอมบุญมี

๓๑/๑๐/๒๕๐๐
พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก

พระศรีรัตนมหาธาตุ
 

พล ๓๔๖๐/๐๐๐๒
นายวิน เขียวหมู

๒๖/๑๐/๒๕๐๑

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๐๓
นายภานุวัฒน์ อยู่บ้านคลอง

๒๘/๑๐/๒๕๐๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๐๔
นายวุฒิ ปญญาบุญ

๐๘/๐๕/๒๕๐๙
พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก

พระศรีรัตนมหาธาตุ
 

พล ๓๔๖๐/๐๐๐๕
นายอลงกรณ์ อุทัยรักษ์

๑๔/๐๔/๒๕๒๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๐๖
นายทองยศ จงเจริญพร

๒๐/๐๔/๒๕๓๐
พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก

พระศรีรัตนมหาธาตุ
 

พล ๓๔๖๐/๐๐๐๗
เด็กชายทักวิรัต ลีมี

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๐๘
เด็กชายภูวดล ทองดอนสา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๐๙
เด็กชายธวัชชัย คงทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๑๐
เด็กชายอภินันท์ ศรทอง

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๑๑
เด็กชายปภังกร พรสุวรรณ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก

พระศรีรัตนมหาธาตุ
 

พล ๓๔๖๐/๐๐๑๒
เด็กชายสหศวรรษ รังกระโทก

๒๓/๐๗/๒๕๕๐

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๑๓
นางจินตนาพร อยู่บ้านคลอง

๑๙/๑๑/๒๕๐๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๑๔
นางสาวพีรดา จันทร์เกษร

๐๑/๑๐/๒๕๑๑

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๑๕
นางพิสมัย ขันท้าว

๑๒/๑๐/๒๕๑๔

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ ดีแปน

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงสุธิดา อัวหงวน

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงสุนิสา ดีเกษม

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงเพชรไพลิน วิวแก้ว

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงณัฐนันท์ ใสยาคม

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงศรัณยา ชมฉายา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงสุทธิกานต์ เชียวชาญทวีกุล

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงอรกัญญษ บุญลอ

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๒๔
เด็กหญิงนิชา สุขแก้ว

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงณัฐชยา แก้วสุวสิงห์

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงสิรินญา บุญทัง

่

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงอัญชลี ทองจันทร์

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๒๘
เด็กหญิงธิตารัตน์ สถาพรกุลชัย

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงศิริขวัญ วันเชียง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงพรีมลดา เข็มทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงณัฐนิชา ก๊กมาศ

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงกนกพันธุ์ ผ่องใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงวิยะดา นิมนวล

่

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๓๔
นายกิตติ พรประชาคมกุล

๒๘/๐๙/๒๕๓๓

กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๓๕
นายปฐม คัมภีรพงษ์

๒๒/๑๑/๒๕๓๖

กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๓๖
นายวีรสิทธิ

์

ลอยแดง
๒๘/๘/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๓๗
นายเพชรสุคนธ์

ผลประดิษฐานนท์ ๒๐/๑/๒๕๔๔
กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๓๘
นางณฐนนท์ มาเนียม ๗/๗/๒๕๑๒ กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๓๙
นางณัฐนันท์ พรมชาติ

๘/๑๑/๒๕๐๗
กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๔๐
นายมานิตย์ แก้วพิกุล ๑๐/๗/๒๕๐๖ กศน.อำเภอเมืองพิษณุโลก

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายกบินช ขันตยาภรณ์

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายกิตติพัฒน์ แข็งขยัน

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายณัฐภัทร ชมโลก

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๔๔
เด็กชายณัทธนรัชติ

์

โสภาพันธรัตน์
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๔๕
เด็กชายธนวัฒน์ คลองข่อย

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๔๖
เด็กชายวัชรากร ประเสริฐสุข

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๔๗
เด็กชายศักดิพิสิทธิ

์ ์

ศรีแก้ว
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๔๘ เด็กหญิงคัมภีรพรรณ แจ้งชุ่ม
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๔๙
เด็กชายกนกพล เมนะคงคา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงณัฏฐนิชา บุญประสิทธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๕๑
เด็กหญิงณัฐวิภา น้อยรุ่ง

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๕๒
เด็กหญิงพิชญาพร ศรีจันทร์นิตย์

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงศุภรดา อาปะนนท์

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงสุคณิต เสน่หา

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๕๕ เด็กหญิงอัจฉริญารัตน์
นพรัตน์

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๕๖
เด็กชายณัชพล วินัยโรจน์

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๕๗
เด็กชายธานัท ธรณ์ธนญา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๕๘
เด็กชายธิเบศร์ ไกรกิจราษฎร์

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๕๙
เด็กชายพรรชรพล ทองอ่อน

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๐๖๐
เด็กชายภาธร ชัยฤทธิ

์

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๖๑
เด็กชายรณกร ภู่พันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๖๒
เด็กชายอิทธิวัตร ฉัตรคู่

๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ อยู่ตาล

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงชุติพร ฉลาดคิด

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๖๕
เด็กหญิงพิชชาภา เชียววิจิตร

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงมโนรา ชนะนา

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๖๗
เด็กชายณัฐนันทพล เพชรทิม

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๖๘
เด็กชายวิชญ์ จันทร์หอกลอง

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๖๙
เด็กชายสิทธิชัย ปกเขทานัง

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๗๐
เด็กชายอนุชา แก้วคำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๗๑
เด็กชายอภิสิทธ์ เมืองปรางค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายอัคเดช นิมนวล

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คลีวงษ์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงชฎาพร สุขชัง

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงณิชาภัทร โอดมี

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงทักษพร เลิศเสม

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๗๗
เด็กหญิงพรรณนิภา รังเพ็ชร

๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๗๘
เด็กหญิงแพรวา เทียนสว่าง

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๗๙
เด็กหญิงภัทรวดี อ้วนศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงมนทกานต์ พุฒิชาวนา

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงศศิวิมล กุมภาพัก

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงสุชานรี ทับทิม

๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๘๓
เด็กชายชัยณรงค์ วงค์บุรี

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงธัญญาเรศ ฝายซ้ายคราม

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายธนาธิป ปนทอง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายธีระชาญ อินทรชิต

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๘๗
เด็กชายบวรภัค อยู่ยังเกตุ

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๘๘
เด็กชายยงศิลป แสงเถือน

่

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงอารียา ยังยืน

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๙๐
เด็กชายทัชพงศ์ เกตุมีแสง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายพงศธร ภู่พันธ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงจันทิมา อินทร์รักษา

๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๙๓
เด็กหญิงณัฐจิตรา สายสมบูรณ์

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๙๔
เด็กหญิงเดือนฉาย ตังปฏิการ

้

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๐๙๕
เด็กหญิงธนารีย์ แก้วทองโต

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๙๖
เด็กหญิงพัชฌารา ถีถ้วน

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงภัคริญญา ฟกเอม

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงอทิตตา นาคสี

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงอาภัสรา กลินกรุด

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๐๐
เด็กชายจรรยวรรธ แก้วทุม

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๐๑
เด็กชายธนกร สายเพชร

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายธีรภัทร์ ภู่วิเศษ

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายปรัชญา ปญญาประดิษฐ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายอดิศร แสงอรุณ

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๐๕
เด็กหญิงณฐริตา คล้ายท่าโรง

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๐๖
เด็กหญิงณัฐธิชา สายเปลียน

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๐๗
เด็กหญิงนรินทิรา สังข์เงิน

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๐๘
เด็กหญิงปราณปรียา อ่อนอำ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงปาริชาติ ชูก้าน

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงพรพิมล บุญทิม

๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงมาวสา จันทร์เนียม

๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงศุภนิดา เปรมกมล

๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงสิริวิมล สิงห์พัน

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงวิภาวดี สวัสดี

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงวิริยา สุขคล้า

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงสุพัตรา ใยมี

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายคุณากร เสนานุช

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๑๘
เด็กหญิงมณฤทัย คงพระจันทร์

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๑๙
เด็กชายวัชรพล กันภัย

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๒๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

ก้อนเครือ
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงภัศรา ติบกันเงิน

๊

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดเถือน

่

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงมาริสา จันทร์ทา

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจวุฒิ

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงดวงกมล แช่มขำ

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงพุทธิดา แก้วสุวสิงห์

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงชนัญชิดา ชือนิธิไพศาล

้

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงธันยพร นาครัตน์

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๒๙
เด็กชายกฤษณพงศ์ แจ้งเอียม

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๑๓๐
เด็กชายชนาธิป แวงวัน

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายพิษณุพงษ์ น้อยยุภา

๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๓๒
เด็กหญิงตวันรัตน์ วรรณะ

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงเพ็ญพิดา พุ่มรด

๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๓๔
เด็กชายภูผา มายิม

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๓๕
เด็กชายชนาธิป พลหาญ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๓๖
เด็กชายณัฐวุฒิ เทียนงาม

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ฟองกะสา

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงดารารัตน์ สังข์ศิริ

๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๓๙
เด็กชายกฤษณะ วงค์บุรี

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๔๐
เด็กชายตะวัน ขวัญมนต์

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๔๑
เด็กชายพงศธร มันคง

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๔๒
นายวสันต์ มีพร้อม

๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๔๓
เด็กชายวุฒิชัย สุภาแก้ว

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๔๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายอัคคพล เย็นณที

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คุรุวนาภรณ์

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงกาญจนศิริ แซ่ตุ้ย

๒๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงชนากานต์ มูสาลี

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงตะวันฉาย อายุศรี

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงนริศรา ช่อฟา

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงปญจมาพร นิลดี

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงภัทรพร กะรัตน์

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๕๒
เด็กหญิงสุชานาฏ ไพรัง

้

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงกมลศรี ธูปเรือง

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงเกตุสิณี ม่วงจอม

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๕๕
เด็กหญิงจิดาภา บุตรดีเลิศ

๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๕๖
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีตะลา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงณัฐพิรดา สูญปง

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงดุษฎี อุดมศิลป

๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงธนพร แจ้งจัน

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงบุณณดา มาครอง

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงวิลัยพร หุปะโก

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงสินิทธา ทองดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายสิงหา ห้องบุบผา

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงกวินทรา มาแม้น

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๑๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ก้อนคง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๖๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ บุญอาจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๖๗
เด็กหญิงญาณิศา งานดี

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๖๘
เด็กหญิงณิชนันท์ ตันวีระพันธุ์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๖๙
เด็กหญิงดารินทร์ จันทร์ศรีวงศ์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๗๐
เด็กหญิงธัญพิมล ดอกรัก

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๗๑
เด็กหญิงปยธิดา เกิดปน

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๗๒
เด็กหญิงสกลวรี ทรัพย์ถนอม

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๗๓
เด็กหญิงสุลิสา จันทร์วิไล

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๗๔
เด็กชายฐณสิทธิ

์

สิงหเดช
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๗๕
เด็กชายสิทธิโชค นิมูลชาติ

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๗๖
เด็กชายสุรชา แสงทองคำ

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๗๗
เด็กหญิงกมลรัตน์ สิงหเดช

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๗๘
เด็กหญิงกรวรรณ พวงประดิษฐ์

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๗๙
เด็กชายพัทธดนย์ คงเนตร

๒๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๘๐
เด็กชายสรอรรถ นิมบัว

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๘๑
เด็กหญิงลภัสรดา อินทร์มะตูม

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๘๒
เด็กหญิงวรรณภา ย่างกุ้ง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๘๓
เด็กชายจีนะภัทร จูด้วง

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๘๔
เด็กชายชนาธิป เสนะ

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๘๕
เด็กชายชยวรรจ พงษ์ศา

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๘๖
เด็กชายชลวัชร มนต์ศรี

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายชินวัฒน์ มาขาว

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายทองแท้ เทพคำ

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายธนทัต ราชกิจ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายนิติภูมิ อำนาจศักดิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๙๑
เด็กชายปฏิภาน ใจสุกใส

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๙๒
เด็กชายเปรมประชา บัวแก้ว

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๙๓
เด็กชายพงค์พัฒน์ ปนพิพัฒน์

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๙๔
นายวชิร พูลทวี

๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๙๕
เด็กชายวรเมธ จันทร์ดี

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๙๖
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

จันทร์คุ้ม
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๙๗
เด็กชายอตินนท์ จันสน

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๙๘
เด็กชายอติวิชญ์ จันทร์ผกา

๒๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงกัลยกร บัวเผือน

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงจิตรลดา ทองพูล

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๐๑
เด็กหญิงจินต์จุฑา เปาพะเนา

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๐๒
เด็กหญิงจิราพร พุฒทอง

๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๐๓
เด็กหญิงณัฐชา สนันนาม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๐๔
เด็กหญิงธัญลักษณ์ เทียงอยู่

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงปพิชญา เสงียมพันธ์

่

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทคราม

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงวิชญาดา แช่มชืน

่

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงศิริวรรณ จิตต์ชืน

้

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๐๙
เด็กหญิงศุภกานต์ จำรัสศรี

๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงสิริรัตน์ สุวรรณรัตน์

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงอรไพลิน สีบุตรา

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๑๒
เด็กชายกฤตเมธ ศรีดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๑๓
เด็กชายธนกร บุญชัชวาลย์วงศ์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงปณิสรา หุมอาจ

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงวริศรา หอมรืน

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงศรัณพร อิมยวง

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๑๗
เด็กหญิงสุภัคคินี หาญน้อย

๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๑๘
เด็กหญิงกณิศา ศรีลาบัว

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๑๙
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ โมราสวัสดิ

์

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงเขมศร สอนเสียม

๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มาเกตุ

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงฐานิดา พรหมมาโนช

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงณัฐลลิดา ชืนชมพุทธ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงนงนพร ทองทา

๐๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงนราธิป เพชรประสิทธิ

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๒๖
เด็กหญิงโยษิตา วสุขจรยศ

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงสุธีญาวรางค์ ตุ่มแก้ว

๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๒๘
เด็กชายตะวัน กองเพชร

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงณัฐนิชา แสงคำ

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงธนภัทร อุทัยวัตร

๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงมนัสนันท์ สหัสเตโช

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงระพีพัฒน์ คำหมอน

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงรุ่งนภา เมฆสุวรรณ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงสุษมา สีเหลือง

๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงอภิสรา ทองคำดี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงอาทิตยา ยอดวัน

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๓๗
เด็กชายกิตติพงษ์ เอมโคกสรุด

๒๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๓๘
เด็กชายเจษฎา รักเรือง

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๓๙
เด็กชายธนภัทร กุลวิบูลย์อนันตื

๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๔๐
เด็กชายพันธมิตร อินทฤทธิ

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๔๑
เด็กชายอภิบาล หมีนาค

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๔๒
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ เชือคมตา

้

๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๔๓
เด็กชายชนากานต์ รัตนโชติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงฐิญาดา ประมงค์

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงฐิติพร ไตรพรมมา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงณวกรณ์ จำรูญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงณัฐณิชา ปนสกุล

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงธมนวรรณ ปรีชาพานิช

๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ พาณิชสรรค์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงวราภรณ์ สิงห์โต

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงสโรชา จันทร์รักษ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงอรอมล นาคก้อน

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงอารียา ทิมโต้

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๕๔
เด็กชายกนกพล อุดมผล

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๕๕
เด็กชายกิตติพัฒน์ ศรีประดับ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงภัทรนันท์ ปลืมบำเรอ

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ ช้างพินิจ

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงวรัทยา พระเทพ

๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๕๙
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ รอดมณี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๖๐
เด็กชายพัชรพล อู๋ใหญ่

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๖๑
เด็กชายสิทธิพล เพชรปาน

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๖๒
เด็กชายสุวัณณ์ นวลทิม

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงฉัตรธิดา โกวิท

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๖๔
เด็กหญิงญาณกร เจียมเกตุ

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๖๕
เด็กหญิงนิลรัตน์ เพชรพล

๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๖๖
เด็กหญิงพัชรนันท์ จันทรา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๖๗
เด็กหญิงพิมพ์วิภา พิพัฒน์กำธร

๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๖๘
เด็กหญิงศศิวิมล จีนด้วง

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงอภิญญา ชาวประจิม

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงจารุวรินทร์ ผาติรงคสินธร

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงกนกพร ศิริวัฒน์

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงกรกนก ศรีรัตนา

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงณัฐณิชา เกตุแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงพรไพริณ ชวดนันท์

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๗๕
เด็กชายเวสารัชช์ เหมือนมี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงกานตญา กิจสุวรรณ

๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงขวัญใจ พ่วงรอด

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงชัชฎาพร นิตุธร

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงกนิษฐา บุญสุวรรณ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงชญานิศ กันทะวงศ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงณัฐธินี ธิกะ

๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๘๒
เด็กชายรัตนภูมิ มาลากุลต๊ะ

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงณัฏฐากร กฤษฤกษ์

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๘๔
เด็กชายธนภัทร จันทร์กล้า

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงสุภัชชา ปนพรม

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงณัฐพร เม่นต้นสาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงศศิภา สมเจตริน

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายวัชรพันธ์ จันทร์สำราญ

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๘๙
เด็กหญิงญาดา ดีหลี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๙๐
เด็กหญิงสัญญาจิต บุญสิงห์

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๙๑
เด็กหญิงสุทธิดา พรหมรุ่ง

๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๙๒
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ พวงศรี

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๙๓
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มาลาศรี

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๙๔
เด็กหญิงฉวีวรรณ มีเมตตา

๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๙๕
เด็กหญิงศดานันท์ แขวกระทุ่ม

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๙๖
เด็กชายภานุฉัตร ทองอนันต์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๙๗
นายสหภาพ โครงสร้อย

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงบัวชมภู ด้วงวิเศษ

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๒๙๙
เด็กชายณัฐพล หลาบเหมทุม

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๐๐
เด็กหญิงญานิกา จอมคำ

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงฐิติกา อินเกิด

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๐๒
เด็กชายธนโชติ ปอมบรรพต

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงกนกวรรณ เปยจันทึก

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงรัชชาเกตุ ครุฑคง

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงจิรชยา อินทะแสง

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๐๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ เย็นกลำ

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงศรุตา เหลวกุล

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงตวงทิพย์ พุ่มพวง

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๐๙
เด็กชายพลณัฐธนา โมรา

๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงกุลปรียา

ประชาสุขสมบูรณ์ ๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๑๑
เด็กชายฉัตรเฉลิม อินทร์น้อย

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๑๒
เด็กชายณัฎฐา เจริญสุข

๑๕/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๑๓
เด็กชายปาริชาติ ดวงดาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๑๔
เด็กชายวุฒินันท์ เฮงจีน

๑๖/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๑๕
เด็กชายธนกร หนูเผือก

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๑๖
เด็กชายพัชรพล ศรีสวัสดิ

์

๒๗/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๑๗
เด็กชายสิรวิชญ์ พิทาคำ

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๑๘
เด็กชายกฤษกร นราพันธ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๑๙
เด็กชายจักรพงษ์ เนียมม่วง

๑๕/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๒๐
เด็กชายศุภวัฒน์ สุ่มนาค

๑๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๒๑
เด็กชายภัทรศักดิ

์

ทัศธานี
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๒๒
เด็กชายวชิรวิทย์ พรหมธนะ

๓๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงทัดเกล้า มีสุขโข

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงอังคณา หวายฤทธิ

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงกานต์ธีรา ศรีบุรินทร์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๒๖
เด็กหญิงธัญชนก ไกรสรเจริญ

๒๗/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๒๗
เด็กหญิงศิริพันธ์ จันทร์วิไล

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๒๘
เด็กหญิงเปมนีย์ โพธิทอง

์

๐๕/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๒๙
เด็กหญิงชญาน์นันท์ จิตรคำคูณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๓๐
เด็กหญิงปาริชาต คัชมาตย์

๐๖/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๓๑
เด็กหญิงชุติมา จ๊อดดวงจันทร์

๑๐/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงชลธิชา ทองอร่าม

๑๓/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงหทัยกาญน์ น้อยรุ่ง

๐๘/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงภัทราพร แก้วเหม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงชาลิสา ม่วงปา

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงพรทิพย์ สายสวรรค์

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงกิตติญาพร บำรุงดี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงพัชฎาพร ประจง

๑๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๔๖๐/๐๓๓๙
นายณัฐพงษ์ สิงห์ใจบุญ

๒๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๓๔๐
นายดาราวีร์ สุขสังวาลย์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๔๑
นางสาวพิมมาดา พิมพ์สาลี

๐๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๔๒
นางสาวเกษรา เพียงงาม

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๔๓
นายจิรวัฒน์ สายแสวง

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๔๔
นางสาวจิราภา สุขเจริญ

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๔๕
นางสาวโชติรส เพชรแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๔๖
นายธนกฤต จันทร์ศรี

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๔๗
นางสาวธนาภรณ์ อำสิงห์

๐๓/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๔๘
นางสาวนันทิชา ปนเกตุ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๔๙
นางสาวพรรณปพร ยรรยง

๒๐/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๕๐
นางสาวยวิษฐา ดีทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๕๑
นางสาววิยะดา ดาคำแสง

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๕๒
นางสาวสิริยากร ขุนทองศรี

๑๔/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๕๓
นางสาวสุจิตตา งามสุทธิ

์

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๕๔
นางสาวสุรีรัตน์ ภู่ขุนจำนงค์

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๕๕
นางสาวกิตติยา นนกระโทก

๑๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๕๖
นายจีรณา แก้วใจ

๑๗/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๕๗
นางสาวฉัตรกมลรัตน์ บุญธูป

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๕๘
นางสาวธันย์ชนก กลึงกลิน

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๕๙
นายนิลาวัลย์ มันคง

่

๑๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๖๐
นางสาวเนตรนภา อรุณอุ่นเกต

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๖๑
นายพศิน มาวิน

๑๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๖๒
นายมิณฑฎา กองดี

๑๔/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๖๓
นางสาวเมธิตรา เจตเกษกิจ

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๖๔
นางสาววิลาวัณย์ พินเมือง

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๖๕
นางสาวสุชาดา เนรมัติ

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๖๖
นางสาวสุชาดา กัลยา

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๖๗
นายเกรียติศักดิ

์

สอนสัง

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๖๘
นางสาวเกศินี ชามนตรี

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๖๙
นางสาวชลธิชา ชัยโย

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๗๐
นางสาวชัญญานุช ขานฤทธี

๒๑/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๗๑
นางสาวณัฏยา สุขทวี

๑๘/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๗๒
นางสาวณัฐริฎา หนูอ้น

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๗๓
นางสาวทัตพร จวนสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๗๔
นางสาวนิศารัตน์ ยิมแย้ม

้

๐๓/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๓๗๕
นางสาวรุ่งนภา อุ่นสนอง

๐๒/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๗๖
นางสาวศศิณี วงค์ประเสริฐ

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๗๗
นางสาวสิริกร ช่างโคตรพะเนา

๒๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๗๘
นางสาวสุธาสินี จันทร์คง

๒๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๗๙
นางสาวสุวรรณา วงศ์ไทย

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๘๐
นางสาวหทัยชนก การะเกตุ

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๘๑
นางสาวหัทยา ม่วงมี

๐๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๘๒
นางสาวอัมพิกา พันมา

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๘๓
นางสาวเอมมิกา คชรัตน์

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๘๔
นางสาวกมลเนตร สามนำพา

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๘๕
นายกิตติคุณ ศรีโฉมงาม

๒๕/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๘๖
นายธนวิน ประไพศรี

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๘๗
นายปณิธาน ชมรัศมี

๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๘๘
นายศรัณย์ ศรีสมบัติ

๒๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๘๙
นางสาวกัญญารัตน์ คำริน

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๙๐
นางสาวจรรย์อมล สุขเหมือน

๒๖/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๙๑
นางสาวนิตยา ศรีพิทักษ์

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๙๒
นางสาวอมรรัตน์ บุญเครือพวง

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๙๓
นางสาวอรทัย ตุ้มสุวรรณ

๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๙๔
นางสาวฉัตรแก้ว ลิมวิมล

้

๒๕/๑๐/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๙๕
นายชยุตพงศ์ วงษ์สอาด

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๙๖
นางสาวบุณฑริกา กลำเชย

๐๗/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๙๗
นายพงศ์ศิริ บุญศรี

๐๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๙๘
นางสาวพิมพิรารัตน์ ยุทธยงค์

๐๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๓๙๙
นายพิสิษฐ์

ราษฎร์ทองหลาง
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๐๐
นางสาวสุธิตา ศรีท้วม

๑๒/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๐๑
นายกาญจนะ ภพพศุตม์ธร

๐๒/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๐๒
นางสาวจิรวรรณ เสือสิงห์

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๐๓
นางสาวชนิตา กุญชรชัย

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๐๔
นางสาวณัฐณิชา ศรีสกุล

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๐๕
นางสาวดลลชา คำธงชัย

๑๖/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๐๖
นายประธาน ขำเมือง

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๐๗
นางสาวมณฑิตา โตแทนสมบัติ

๑๑/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๐๘
นางสาวรวิสรา ด้วงวงษ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๐๙
นางสาวสาธิกา เขียวเรือง

๐๔/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๔๑๐
นางสาวสุภัสสร ปนทอง

๒๒/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๑๑
นางสาวจุฑามาศ ผ่านสำแดง

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๑๒
นางสาวปนมุข ทุมพงค์

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๑๓
นางสาวสุวพิชชา กสิผล

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๑๔
นางสาวสุวรรณณี สารี

๓๑/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๑๕
นางสาวอริดา กลัดกลิน

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๑๖
นางสาวอารญา สว่างเมฆ

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๑๗
นายณัฐพร คุณคำ

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๑๘
นายนรุตม์ชัย ทิพย์มี

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๑๙
นางสาวนันทกานต์ เอียมเนตร

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๒๐
นางสาวสายธาร พุ่มเกตุ

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๒๑
นางสาวสุวรา ประทุมมี

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๒๒
นายนันทวัฒน์ ตุมร

๐๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๒๓
นางสาวชลธร ปฐมพรวิวัฒน์

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๒๔
นายจักรี ภาชนะ

๐๖/๐๔/๒๕๔๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๒๕
นางสาวณัฐธิดา หมีนาค

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๒๖
นายภัทรภูมิ อ้นอ๊อด

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๒๗
นางสาวมนัสนันท์ นาหมัน

๒๖/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๒๘
นางสาวศศิมา ภูมิผล

๑๒/๐๒/๒๕๔๒

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๒๙
นางสาวสุนิษา ขำบุญ

๐๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๓๐
นางสาวจิตรดา พิมพ์สาร

๒๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๓๑
นางสาวธันย์ชนก เมืองนาค

๒๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๓๒
นายวุฒิพงษ์ บุศบัน

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๓๓
นายศิวัช สายทอง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๓๔
นายชนาวีร์ เพ็ชรนารถ

๒๒/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๓๕
นายยศวรรธน์ สุรินทร์

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๓๖
นายศิวกร วงษ์อุปรี

๒๑/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๔๖๐/๐๔๓๗
เด็กชายเกียรติยศ ชุนเชิด

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๓๘
เด็กชายพีรพัฒน์ ใจรักษ์

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายวันชนะ แพรเอม

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายธานินทร์วงศ์ จันทะวงศ์

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๔๑
เด็กหญิงสุทธิดา คำอินทร์

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๔๒
เด็กหญิงปภัสรา มิงเมือง

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายมนัส สุวรรณเพ็ชร

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายจีราวัฒน์ สุวรรณวิจิตร

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๔๔๕
เด็กชายวรวิทย์ สุดวังยาง

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๔๖
เด็กชายปยะชัย พึงพิน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๔๗
เด็กชายพิษณุ ศรีคำ

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๔๘
เด็กชายศุภชัย โพธิอินทร์

์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๔๙
เด็กชายธนชัย จันทรากาศ

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๕๐
เด็กชายศรัณย์ โกลาหะฬะ

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๕๑ เด็กหญิงศิรัญญาภรณ์
ใจจิตร

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงกุมภา อินภู่

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๕๓
เด็กหญิงไพลิน นาคสุวรรณ

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๕๔
เด็กหญิงพรปวีณ์ หงษ์เจ็ด

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๕๕
เด็กหญิงชลธิชา จันทร์อร่าม

๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๕๖
เด็กหญิงกนิษฐา สุขประสาน

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายสุรเดช ยิมแพร

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธนัชชัย พุ่มอยู่

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายฉัตรมงคล เทศกาล

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายกฤตภาส อัครโรจนกุล

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๖๑
เด็กหญิงพุธิตา มีทะโจร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายนวสธร กำเนิดพันธ์

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายกฤตภาส คงวังทอง

๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายเอกการัณภูมิ สร้อยสุวรรณ

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงอริสา พรมมา

๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๖๖
เด็กชายศุภสัณห์ หลวงนุช

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงอัญมณี ไชยมงคล

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงลินดา หินแก้ว

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๖๙
เด็กชายศิวัช ท้าวลอ

๐๑/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๗๐
เด็กชายธนาเทพ ศักดิเมือง

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงวิลาวรรณ สหะชาติ

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายบัณฑิต คำยอด

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายฐิติศักดิ

์

ศรีสมร

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายพงศกร เทพพิทักษ์

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายสุธีร์ พรชาวนา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๗๖
เด็กหญิงอรนันท์ นาคบุรี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายศุภกฤษ์ ประทุมมาศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายศักดิภัทร จันทร์ส่อง

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๗๙
เด็กหญิงวินิดา สุขสิริโรจน์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔ / ๑๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๔๘๐
เด็กชายยศกร โพธิศรี

์

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๘๑
เด็กชายตะวัน กลันคำ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๘๒
เด็กชายทิวากร อิมอยู่

่

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๘๓
เด็กชายสิริวัช ปุระหล่า

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงศิริวิภา บุญสอน

๐๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงปาริฉัตร วงศ์สุวรรณ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงสาธิยา คำนาศักดิ

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงศุทธินี วงศ์ฐานะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงวริศรา รอดโพธ์ทอง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงศศิธร โทนกล้า

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๙๐
เด็กหญิงทิพวัลย์ สืบหลำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๙๑
เด็กชายกวิน ศรีบัว

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายณัฐพล เสระศาสตร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๙๓
เด็กชายมูซา กองธรรม

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๙๔
เด็กชายธรรมรัตน์ เผือกพูล

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงวิภาวดี คำแสง

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๙๖
เด็กชายภาคภูมิ สิทธิธรรมพล

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงวัขราพันธ์ ปนพิพัฒน์

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๙๘
เด็กหญิงสิรินทรา ท้าวลอ

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๔๙๙
เด็กหญิงภาณุมาศ ปนฉาย

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๐๐
เด็กชายนพคุณ จินพก

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๐๑
เด็กชายกิตติพงศ์ จุ้ยวอน

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๐๒
เด็กหญิงสโรชา นาคไพจิตร

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๐๓
เด็กชายอีซา กองธรรม

๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๐๔
เด็กชายชนะชัย ทองปลิว

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายธีรภัทร เนียมคนตรง

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายกานต์ชล อุ่นสกล

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๐๗
เด็กชายอนุพงค์ อยู่เต่

๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงชิดชนก ขุมทรัพย์

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงปพัชญา สาเกตุ

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงฉัตรกมล แก้วสุกใส

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๑๑
เด็กหญิงชญานิศ นิมนวล

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๑๒
เด็กหญิงขวัญจิรา รัศมี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายดนัยทัศน์ ศรีพิชัย

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายชัยมงคล ชาหอม

๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายสุวิทย์ บุตรเจริญ

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายณัฐปคัลภ์ โตเอียม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๑๗
เด็กหญิงลัดดาภรณ์ ฉิวเฉือย

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๑๘
นางสาวสุภาพร มาลา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๑๙
เด็กหญิงนิภาพร มณีพรรณ์

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงสุจิรา ดอกบัว

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงณัฐรัตน์ นากอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงเพ็ญภรณ์ สิทธิธรรมพล

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงสมัชญา กิจสุวรรณ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงนิชา เณรเมือง

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงอารีวรรณ โตสวัสดิ

์

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๒๖
เด็กชายศรายุทธ ท้าวลอ

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๒๗
เด็กชายณัฐพงศ์ สาคร

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงมนัสนันท์ ผลประเสริฐ

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๒๙
เด็กชายศักดิศิษฎ์

์

กลัดเพชร
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๓๐
เด็กชายฐานทัพ เทศแก้ว

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๓๑ เด็กหญิงสุพัชตราภรณ์
ต้นตลับทอง

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๓๒
เด็กหญิงนิธิชา หงษาโด่

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๔๖๐/๐๕๓๓
เด็กชายณัฐพล แสงจันทร์

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๓๔
เด็กชายนฤพนธ์ สายมะณี

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงวิชุดา ทาสมบูรณ์

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๓๖
เด็กชายรัสปกรณ์

แก้วสระแสนวรโชติ ๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๓๗
เด็กชายณฐกร สาคะรัง

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๓๘
เด็กชายภูมินันท์ คำพุฒ

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๓๙
เด็กชายธนานพ เล็กพันธ์

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๔๐
เด็กชายเสฏฐวิทย์ อินศีชืน

่

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๔๑
เด็กชายณรงค์กร รังท้วม

้

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๔๒
เด็กชายจิรัฏฐ์ พิพัฒน์ศาสตร์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๔๓
เด็กชายรัชพล ยศหงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายพีรพัฒน์ บัวทองศรี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายธีรเชษฐ์ สิงห์แก้ว

๐๕/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงวรัทยา ทองอิม

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงพิยดา เกิดพูล

๐๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๔๘
เด็กหญิงวรรณวนิช แสนทอง

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๔๙
เด็กหญิงชยาภรณ์ พรมมา

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๕๕๐
เด็กหญิงชัญญานุช ธนูศร

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๕๑
เด็กหญิงพัฒนียา แก้วคันโท

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๕๒
เด็กหญิงอนัญญา นวลปลอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๕๓
เด็กหญิงธมนพัชญ์ เกิดสวัสดิกุล

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงณัฐณิชา พิลา

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๕๕
เด็กหญิงณัฎฐธิดา ทิทอง

๒๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๕๖
เด็กหญิงอัยมาลา แก้วสีนาค

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๕๗ เด็กหญิงวรินทร์ประภา
ทองคำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๕๘
เด็กหญิงภาณิชา ลัคนากาล

๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๕๙
เด็กหญิงอศิราวรรณ เขียวดอกน้อย

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๖๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี อ่อนใจ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงปวริศา สุวรรณพราม

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๖๒
เด็กชายปรัตถกร ไกรราช

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๖๓
เด็กชายภูตะวัน จำนงค์ศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๖๔
เด็กชายณัฐชนน ทองจำปา

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๖๕
เด็กชายณัฐนนท์ สุขทัศน์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๖๖
เด็กชายพชรกวินทร์ ไกรสิน

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายหิรัญ ศีตะจิตต์

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายณัฐสรณ์ สุพัฒน์

๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๖๙
เด็กชายธนายุตม์ ฉิมแว่นธัญสิริ

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๗๐
เด็กชายกิตติคมน์ อำคา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายนวพล รุ่งเรืองศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายณภัทร มาเนตร

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๗๓
เด็กหญิงฐิติชญา รอดกสิกรรม

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๗๔
เด็กหญิงดวงกมล โตสมบัติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๗๕
เด็กหญิงทัศนวลัย จันทร์สิงห์

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงประภัสสร สุขศรี

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงศศิธร มีแสง

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงชนานันท์ พรหมธานี

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงศราลี มีภู่เพ็ง

๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงพิมพิศา โนรี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงธณัชชา วันจันทร์

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงอนันต์ธิญา ทองคำชัน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๘๓
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ปลืมวงศ์

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงธนัชพร รังสิโยภาส

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ ช้อยเครือ

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๘๖
เด็กหญิงชยาภา แสงอรุณ

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงธนัชพร โสมาลา

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๘๘
เด็กหญิงรวิพร วงค์ทะกัน

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงกุหลาบ จันทร์เครือยิม

้

๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายสิรภัทร ทองทา

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายณัฐนันท์ คงทน

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายวิวัฒน์ชัย พิมพ์นาค

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๙๓
เด็กชายพีรพงษ์ สิงหเดช

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๙๔
เด็กชายระพีภัทร งามสง่า

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๙๕
เด็กชายภวัต สวนสอน

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๙๖
เด็กชายภาคิน ชัยรัตน์

๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๙๗
เด็กชายกันต์กวี คนึงเหตุ

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๙๘
เด็กชายชยธร คงคาเนาวรัตน์

๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๕๙๙
เด็กชายณัฐดนัย ขำนำคู้

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๐๐
เด็กชายภานุพงศ์ ขำเกิด

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายวรเมธ กระสินธ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายนุชา สุโยธีธนรัตน์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายสิปปภาส ขำเฟอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายณภัทร สุนทรวุฒิ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายพงศ์ปณต เล็กขำ

๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายเฉลิมพล ก้อนจ้อย

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๐๗
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ภู่คง

๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงอิศราภรณ์ ตังคำ

้

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงธารารัตน์ พุ่มพยอม

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงชนิภรณ์ โกมลพันธุ์

๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงกชพร แม่นลาย

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๑๒
เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัดแก้ว

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงวชิราภรณ์ ศรีวิเศษ

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงปุณยาภา สุขเกิด

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงวิลาสินี ขำศรี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงกานนภัส พวงแก้ว

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงสุชาวลี โตแปน

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงเขมจิรา สอนภักดี

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๑๙
เด็กหญิงบุษยา ช้างงาม

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงบุณยานุช ชิตพันธ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงณัฐริชา ดวงประทีปเรือง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๒๒
เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีประเสริฐ

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงภคนันท์ มันปาน

่

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๒๔
เด็กหญิงณัฐธิดา บุรุษ

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๒๕
เด็กชายพีรวัส อินตาถึง

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายชานน เจียงอุด

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายธนดล เพาะผล

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายธีรเมธ เอียมเนตร

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายพนมกร ดอนจิวไพร

๋

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายศาสตรา ขวัญเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายณัฐชานนท์ นามวงค์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายกรกฤต กันหา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๓๓
เด็กชายชาคริต เหลียมแฉ่ง

่

๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๓๔
เด็กชายศุภกร แก้วเหม

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายพีรนาท สิงห์โต

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายรณชัย ยิมใย

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๓๗
เด็กชายจิรทีปต์ น้อยเคลือบ

๐๑/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายกษิดิศ เจศรีชัย

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๓๙
เด็กชายธนภัทร อิงชาติเจริญพร

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายวรภัทร สุดใจ

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายวรภัทร กิจวิจารณ์

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายภัสกร เปล่งวิทยา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

น้อยสถิตย์
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายจิรภัทร วัฒนกนกธรรม

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๔๕
เด็กหญิงจิรัชญา คงคาลัย

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๔๖
เด็กหญิงพิชญาภา ต่ายหัวดง

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๔๗
เด็กหญิงปนหทัย พรหมสาธร

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงณัฐนิชา คุ้มครุฑ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๔๙
เด็กหญิงกนกพร บำรุงดี

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๕๐
เด็กหญิงนิภาภัทร กุนเกียว

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงพรรัชดา อินน่วม

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ดีอำ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงพิมพ์วิภา สินทับ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงปวรรัตน์ กลินทับ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงชลดา อ้นอ่อน

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงกนกพร คนรักษา

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงธาราวดี ต๊ะปญญา

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงจิดาภา อรรคคะ

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๕๙
เด็กหญิงกรพินธ์ ใจวัง

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๖๐
เด็กหญิงอัญชิสา นิมนงค์

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงรัตมณี เลียมขาว

่

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงแพรวา บุญเม่น

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายพฤติพงศ์ บุญช่วยชู

๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธีรภัทร์ นามไข

๐๕/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๖๕
เด็กชายปณณธร อำทอง

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๖๖
เด็กชายอัครินทร์ บุระดา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายปยภัทร พาลวัล

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๖๘
เด็กชายธรณ์เทพ ธัญญารักษ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๖๙
เด็กชายพีรวิชญ์ ปะระไทย

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๗๐
เด็กชายวรรณะวิทย์ ห้อยพูน

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายศรัณย์ดนัย นรชาญ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๗๒
เด็กหญิงสุภาวิตา ภาคบุตรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๗๓
เด็กหญิงโสภาวรรณ์ แดงวัง

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๗๔
เด็กหญิงบุญฑริก สังข์แสง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงบุญฑรีย์ สังข์แสง

๑๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๗๖
เด็กหญิงพรชนก คำสุวรรณ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๗๗
เด็กหญิงวรรณิดา แจ่มจำรัส

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๗๘
เด็กหญิงสรัญชนา กลินแจ่ม

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๗๙
เด็กหญิงธนพร บุญพรม

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๘๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ สมจุ้ย

๒๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๘๑
เด็กหญิงชญาภา ศาลิคุปต

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๘๒
เด็กหญิงภารดี นุชโพธิ

์

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงณัฐกานต์ พิชเคียน

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๘๔
เด็กหญิงอภิสรา ขุมทอง

๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๘๕
เด็กหญิงสิรินทรา ชัยพันธ์

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงธนิดา อชิรประภัทร

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงสุพิชญา อยู่มีคง

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๘๘
เด็กชายชลกันต์ โคตจักร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายกิจรพัฒน์ เพชรพูล

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายจิรโชติ อินทุยศ

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๙๑
เด็กชายปงภกร คันศร

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายปรเมษฐ์ ปุญญฤทธ์

๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๙๓
เด็กชายธนกฤต เพียงต่อ

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายกีรติ มุทาวัน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายธนากร ภมรเดชากุล

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายจีรทัศน์ จันทร์แดง

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๙๗
เด็กชายธีระศักดิ

์

สุ่มสมบูรณ์
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๙๘
เด็กชายกรวิชญ์ เกตุแพร

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๖๙๙
เด็กชายอิทธิพล อ่วมแจ้ง

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๐๐
เด็กชายวงศกร โพธิรุ้ง

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๐๑
เด็กชายญาณวัตย์ คำเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๐๒
เด็กชายปยพัทธ์ รักนาคแสง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๐๓
เด็กชายวุฒิภัทร คล้ายทรัพย์

๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๐๔
เด็กชายเตชสิทธิ

์

ดอนผิวไพร
๑๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๐๕
เด็กชายจักกฤษณ์ เชยอักษร

๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๐๖
เด็กหญิงอุมากร โตจริง

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงปนัดดา ชัยรัตน์

๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๐๘
เด็กหญิงนารีรัตน์ อรรคราช

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา หาญขำพงษ์

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงกมลชนก เกตุชะรา

๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๑๑
เด็กหญิงธิตยา แจ่มสว่าง

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงกนกวรรณ กุคง

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๑๓
เด็กหญิงเบญญาภา คุณมี

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงอริสา สุขแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงชญากาญจน์ แก้วมณี

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๑๖
เด็กหญิงภคินี ทังทอง

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๑๗
เด็กหญิงพรรพัสษา กาทอง

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงภานิชญา หารคุโน

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงอรุณวรรณ ศรีสุวรรณ

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๒๐ เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์ สุขสบาย
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงชนาภา ขาวเอียม

่

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงภาวินี ทองพรม

๐๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา ชูศรี

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๒๔
เด็กชายพันธกานต์ พลบำรุง

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๗๒๕
เด็กชายพลาธิป เพ็งทอง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๒๖
เด็กชายนราธิป แสงแผน

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๒๗
เด็กชายกมลภพ สังเกตุ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายพศิณ โมราถบ

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายนเรศ ขันนาค

๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๓๐
เด็กชายณัฏฐภัทร์ กำหนด

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๓๑
เด็กชายวัฒนาพงศ์ บุษย์เคนธนา

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายวชิรวิศย์ เนียมม่วง

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๓๓
เด็กชายคณิษิตธร เสือคง

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายเฉลิมชัย เสือสิงห์

๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายนภสินธุ์ บุญเกิด

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๓๖
เด็กชายฐิติโชติ ใบปกทอง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายเดชาธร ทวนหอม

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายศุภณัฐ กิตติกันตวัฒน์

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายนราวิทย์ ยายา

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายสุภเวช ชัยชูโชติ

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๔๑
เด็กหญิงธัญญพัทธ์ ประสงค์วีรวุฒิ

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๔๒
เด็กหญิงบัณฑิตา บุญศิริตระกูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๔๓
เด็กหญิงประพิณพร สิงห์ทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๔๔
เด็กหญิงกนกรัตน์ แฝงสูงเนิน

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๔๕
เด็กหญิงปุณณภา ทองประดิษฐ์

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงพิมลมาศ ธนภูมินพรัตน์

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงณัฐฐิฏา ไทยเจริญ

๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงชลดา รักเรือง

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีศักดิดา

์

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงวรัชยา วิเศษสุมน

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงณัฐชยา ชัยประการ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเพ็ง

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงอรปรียา สมบัติทองใบ

๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๕๔
เด็กชายวรกานต์ บัวอิมพันธ์

่

๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๕๕
เด็กหญิงรพีพร สนองคุณ

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายภูมิ กิงแก้ววัฒน์

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๕๗
เด็กชายชัยพฤกษ์ เขียวแก้ว

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายวรชัย ตาลเยียน

่

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๕๙
เด็กหญิงธนิดา โฉสูงเนิน

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายศตพร พูลชู

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงพีรยา คำดี

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๖๒
เด็กชายชยพล รุ่งเรือง

๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๖๓
เด็กชายกิตติพันธุ์ โสภณ

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงพิรญาณ์ คล้ายแปน

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงศิรประภา พัวศรี

๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๖๖
เด็กหญิงจรัสรัศมิ

์

อินทรทัศน์
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงณฐากัญ คุ้มแพทย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๖๘
เด็กชายรศุภภฤศ คงเจริญ

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายดิสพร กันฑะ

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๗๐
เด็กหญิงพรชนิตว์ ลาบุญ

๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๗๑
เด็กหญิงเยาวเรศ ธนสถาพร

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายปยพนธ์ สุขสุวรรณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๗๓
เด็กหญิงวิชญาพร ปาลาศ

๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายธนบดินทร์ สายทิพย์จันทร์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายธีรพล ระโส

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายธนภัทร ภู่อำ

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายพิศุทธิ

์

เทพละออ
๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายไชยนันท์ รัตนมณี

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๗๙
เด็กชายกฤษฎิ

์

วงษ์กียู้
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๘๐
เด็กชายกฤตภาส ด้วงสงกา

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๘๑
เด็กชายฐปนกุล สืบจิตต์

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๘๒
เด็กชายภูฟา มิงดู

่

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๘๓
เด็กชายก้องภพ ดีมาก

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๘๔
เด็กชายวงศ์วชิร แก้วกะโผะ

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๘๕
เด็กชายรุ่งวิกรัย เพิมพิพัฒน์

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายพุฒินาท เฟองปรางค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๘๗
เด็กชายณัฐวุฒิ หยำวิลัย

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๘๘
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จันทรวงค์

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๘๙
เด็กหญิงณิชาภัทร ปนทิพย์

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๙๐
เด็กหญิงธันพร วงษ์นุช

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๙๑
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ช้างเผือก

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๙๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา จรัลโภค

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๙๓
เด็กหญิงปรวิศา เฉยบัว

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๙๔
เด็กหญิงตรงกรมล รอดทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายกัณณสุข เฉลิมวิสุตม์กุล

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๙๖
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ธรรมชัยกุล

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๙๗
เด็กชายศิรชัช คุ้มแพทย์

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๙๘
เด็กชายเตชสิทธิ

์

แปนงาม
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายศุภวัทน์ ตุ่นชาวนา

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๐๐
เด็กชายชนสรณ์ สุขสำราญ

๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายพชรพงศ์ เพ็งนุ่ม

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายนพพร ปฏิสนธิ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายธาวิน บัวเดชาวิทย์

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายมงคล พิวปม

้

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายวัชรา เนียมชาวนา

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายชนม์พัฒน์ หมืนจักร์

่

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายณัฏฐ์ชนนท์ ณรุจวรกิตติ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายปญญาสิริ จันเพ็ชร

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายณัฐกิตติ

์

แต่สาย

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๑๐
เด็กหญิงธันย์ชนก ฉิมนาค

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงประภาสิริ น้อยเคลือบ

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๑๒
เด็กหญิงดิษยา ดวนมีสุข

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๑๓
เด็กหญิงณัฐณิชา พงศธรพฤกษ์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๑๔
เด็กหญิงธิดาภรณ์ ไกรวิลาศ

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๑๕
เด็กหญิงรังษิยา ไวทยานนท์

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๑๖
เด็กหญิงณัฐชญา พุ่มด้วง

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๑๗
เด็กหญิงอิงอร สอนใย

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๑๘ เด็กหญิงประกายทิพย์
เฮงดี

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๑๙
เด็กหญิงสุพรรษา สุขนาบัว

๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงธัญพิชชา แข่งขัน

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงวรรษชล อินทา

๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงณัฐณิชา ธนะวงค์

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงพัทรดา เปลียนประไพ

่

๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงศุทธาอร ตรงต่อกิจ

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงพิชุตม์ ฐิตารีย์กิจจา

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงปนปนัทธ์ ทองเอม

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงมนัสนันท์ โนฤทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงอนุสรา ฉิมดี

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๒๙
เด็กหญิงณัฐธิชาภรณ์ สิทธิ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายณวัฒน์ ทองถัน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายฐิติวัฒน์ มาฉิม

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายรัชชานนท์ คำโรย

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๓๓
เด็กชายนนทกร สุขประเสริฐศักดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๓๔
เด็กชายธีรยุทธ รอดเรือง

๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๓๕
เด็กชายอัษฎากรณ์ สุขสบาย

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๓๖
เด็กชายชัยอนันต์ ช้างเจริญ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๓๗
เด็กชายณัฐดนัย สุขเกษม

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๓๘
เด็กชายณัฐจักร์ เจียมประสิทธิ

์

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๓๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีม่วง

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๔๐
เด็กชายภาคภูมิ ขาวขำ

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๔๑
เด็กชายกิตติธัช หล่อศรีเจริญกุล

๒๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๔๒ เด็กชายเกียรติจรุงพันธ์
ธรรมกัณหา

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๔๓
เด็กชายธนภัทร ทองดี

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๔๔
เด็กชายภัทรพล บัวทองท้าว

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๔๕
เด็กชายฐานพัฒน์ โชคไพศาล

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๔๖
เด็กชายอรรดิเทพ มีศรี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๔๗
เด็กชายชิษณุชา บุญสุ่ม

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๔๘
เด็กชายพสธร จิตวิถี

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๔๙
เด็กชายชาญวิทย์ มัณยานนท์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายชาญณรงค์ มัณยานนท์

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายญาณกร เลิศรัศมี

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๕๒
เด็กชายธีรวิทย์ พึงสีใส

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แพงภักดิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร เอียมแก้ว

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงลลิดา สอนท่าโก

๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงกรวรรณ สายทน

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงณิชาภัทร เพชรบัวศักดิ

์

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงกุลณภัทร ขันนาค

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงกุลภรณ์ ปญญา

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงสุภิญญา เกตุนิล

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงธนันญา แพงประเสริฐ

๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๖๒
เด็กหญิงพิชญาภา เพ็ชรชนะ

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๖๓
เด็กหญิงปาลพัชร์ มัณยานนท์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญจันทร์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงอาริษา ศรีเครือ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงศุภิสรา อ้นชาวนา

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงนริศรา ประสาท

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงปนนภัส สัมปุรณะพันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงอมราลักษณ์ บูรณโภคิณสิริ

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๗๐
เด็กหญิงธันยากร เทศปาน

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๗๑
เด็กหญิงรินรดา สุวภาพ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๗๒
เด็กหญิงรวิสุดา แก้วบุญเรือง

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๗๓
เด็กหญิงเบญจรักษ์ หมวกแสง

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายกรมาศ โพธิพูล

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายนพสิทธิ

์

ลิมานนท์ดำรงค์
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๗๖
เด็กชายพิษณุ ยิมคง

้

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๗๗
เด็กชายยศภัทร สุวรรณสิทธิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๗๘
เด็กชายอติวิชณ์ สังข์แสง

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๗๙
เด็กชายศิริวัฒน์ มีทรัพย์

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๘๐
เด็กชายณัฐวัชต์ เกษแก้ว

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๘๑
เด็กชายโรจนัสถ์ สุขเสนา

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๘๒
เด็กชายเตวิช โพธิเลิก

์

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๘๓
เด็กชายทัตเทพ พัทธสีมา

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๘๔
เด็กชายกิตติศักดิ

์

เฉยบาง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๘๕
เด็กชายภาคิน ศรีคะรัน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๘๖
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ดอนชาไพร
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๘๗
เด็กชายธีรวัฒน์ ผลประเสริฐ

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๘๘
เด็กชายรัชวิชญ์ ตังใจ

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ คชนิล

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงครองขวัญ มุณี

๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๙๑
เด็กหญิงมานิตา สุดหอม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๙๒
เด็กหญิงสุธิดา เรืองโชติ

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงกฌิตา พิลาสี

๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๙๔
เด็กหญิงปุณิกา เงินจันทร์

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสุภัทธา ต๊ะเสียว

้

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๙๖
เด็กหญิงนราพร ทองรอด

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงพจณีย์ มาไชยนาม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงกัลยกร รุจินาม

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๘๙๙
เด็กหญิงวิลาสินี อินประเสริฐ

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงวิชญาดา วังชากร

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงศุภธวดี ตุ้มทอง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๐๒
เด็กหญิงสิริวิมล คงทรัพย์

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๐๓
เด็กหญิงปรียาวดี ถ้วนถี

่

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงณัฐนิช จรเข็ม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงณิชารีย์ ใสสอาด

๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงศิยาพร กันพัน

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุขสถิตย์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายวิสันต์ปกรณ์ ใจเทียงธรรม

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๐๙
เด็กชายชวภณ ทองอำพร

๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๑๐
เด็กชายวรวิช

เจษฎาภรณ์พิพัฒน์ ๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๑๑
เด็กชายธนกร มาแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๑๒
เด็กชายปฏิพัทธ์ ยิมแสง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๑๓
เด็กชายทรรศนกร บุญศรี

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๑๔
เด็กชายปรมัตถ์ มโนวงษ์

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๑๕
เด็กชายปวริศ อิมอ่วม

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๑๖
เด็กชายณัฐพันธุ์ พันธุ์จันทร์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๑๗
เด็กชายสหพร คงแก้ว

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๑๘
เด็กชายวิศรุต พันธุ์พัด

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๑๙
เด็กชายพสธร คมสัน

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๒๐
เด็กชายภัทรดนัย แสงจินดา

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๒๑
เด็กชายชัชพล ศรีเมือง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายธีรเทพ อาฟด

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๒๓
เด็กชายศิริภัทร สินค้างาม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๒๔
เด็กชายอัศพร ทองเลิศลำ

๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงกฤติกา จำปทอง

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงธฤตวัน วงค์ชัยวะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๒๗ เด็กหญิงกรองกาญจน์
สวัสดิวงษ์

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ คงสุข

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงภัทชรนิดา โนนทอง

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงจิรัชญา เมฆอับ

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงพรพิมล กุศลเสริม

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงชนรดี ม่วงสุข

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงพิชยะญา กุฎีแดง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงพิมพ์นิชา สวัสดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๙๓๕
เด็กหญิงปยมาศ อินทสิทธิ

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๓๖
เด็กหญิงณัฐณิชา เรียนหมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๓๗
เด็กหญิงรัตตา เพ็ชรภูมิ

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๓๘
เด็กหญิงธิติลดา แก้วหนองยาง

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๓๙
เด็กหญิงจิรัชยา เบียจัน

้ ่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๔๐
เด็กหญิงธนัชชา เผือกอ่อน

๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๔๑
เด็กหญิงธนัญญา คุ่ยเจริญ

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๔๒
เด็กหญิงณัฐณิชา สุขนิยม

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๔๓
เด็กหญิงอนันตญา สมบูรณ์

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๔๔
เด็กหญิงกชมน น้อยท่าทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๔๕
เด็กหญิงปนรัตน์ สุขชาวนา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๔๖
เด็กชายศิวภูมิ วรไตรจริยา

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๔๗
เด็กชายนพคุณ นาคน้อย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๔๘
เด็กชายปุญญพัฒน์ ยืนชีวิต

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๔๙
เด็กชายอัษฎาวุฒิ ยินดี

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายกษิตินาถ ช้างปาน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๕๑
เด็กชายณัฐพล อุมะวิชนี

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๕๒
เด็กชายคุณานนต์ เชาวโนทัย

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๕๓
เด็กหญิงนภัสสร แก้วทิพย์

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงชญานันท์ บุณยอมรโรจน์

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงรัชตารี สร้อยทอง

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงศิริขวัญ อินเกิด

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๕๗
เด็กหญิงจินต์จุฑา เจริญพร

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงรินรดา อุ่นใจ

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงรัญชิดา คล้ายนาค

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงณฏฐวรรณ พูลทรัพย์

๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๖๑
เด็กหญิงปยรัตน์ เปรมวัง

๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๖๒
เด็กหญิงธนัชพร นาคน้อย

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงผ่องมณี บุบผาชืน

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายภูริทัต ภูมิวัฒนรุ่งโรจน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๖๕
เด็กชายปวริศร สกุลวรารัตน์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๖๖
เด็กชายชีวาพัฒน์ หัสถาธนะสิริ

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๖๗
เด็กชายณภัทร อินทะวัน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๖๘
เด็กชายพศวัต อ้นชาวนา

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายกรกฎ กรรฉิม

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๐๙๗๐
เด็กชายภัทรพล รัตนเสถียร

๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๗๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

นิลคง
๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๗๒
เด็กชายสรยุทธ สนเพ็ง

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๗๓
เด็กชายคเณศ เกตุมีแสง

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายพิรุณพัชร เผือกวิสุทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๗๕
เด็กชายธนโชติ เพาะผล

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๗๖
เด็กชายชวภณ นุชรุ่งเรือง

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายชญานนท์ พังยะ

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๗๘
เด็กหญิงวริศรา มาตพร

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ภูษี

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงศิริกาญจน์ สุขเสถียร

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงจิดาภา อินทร์ด้วงเกิด

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงกนกพรรณ มณีคันโท

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงนวรัตน์ หงส์ทอง

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงชาลิสา บำเรอ

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงธัญญชล ปุญญฤทธิ

์

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงดารารัตน์ เรือนก้อน

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงปรมา เปรมวิชัย

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๘๘
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขันแก้ว

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมปอม

๐๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๙๐
เด็กหญิงกนกวรรณ เครือกิจ

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๙๑
เด็กหญิงปุณณธิดา เรืองเดช

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงศศิวิภา จุ้ยศิริ

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๙๓
เด็กหญิงจันทร์สุดา บริยัง

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๙๔
เด็กหญิงสุธญาดา พลขันธ์

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๙๕
เด็กหญิงสุพัชญา กลับสุข

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๙๖
เด็กชายธีร์วารา วรเลิศ

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๙๗
เด็กชายอภิเดช ครองเมือง

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๙๘
เด็กชายบุญรักษา สร้อยจิตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๐๙๙๙
เด็กชายชิษณุพงศ์ ศรีจุฬางกูล

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๐๐
เด็กชายพิฌญากรณ์ อาภาวัฒนากุล

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๐๑
เด็กหญิงภัทราพร สิงโต

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ปยะโชติ

๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงอรัญญา วารีพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงนันทัชพร สิงห์โต

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงกชกร ชาญกูล

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงปภาวรินท์ ทับทิมทอง

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงสุภาพร ทัศสุรินทร์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายพิพัฒนพล สายสวาสดิ

์

๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงวรรณวษา จูน้อย

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๑๐
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี อุ่นเจริญ

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๑๑
เด็กหญิงไผทมาศ จรชืน

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๑๒
เด็กหญิงสิริยาพร พุ่มอยู่

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงณัฐกฤตา หมวกเมือง

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๑๔
เด็กชายสรวิชญ์ พันจันทร์ดี

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงอชิรญา แสงรัตนธงชัย

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๑๖
เด็กชายกฤชรัตน์ กลันคำ

่

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๑๗
เด็กหญิงณัฏฐพร ปาลาศ

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่าการบุญ วัดนางพญา  

พล ๓๔๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายเศรษฐา ทับเณร

๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๑๙
เด็กชายอัธพล ทองเชือ

้

๒๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงแพรมณี ศิริลักษณ์

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงภัทรธิดา พิษณุรักษ์

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๒๒ เด็กหญิงนรินทร์นารา
คุณาธูป

๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๒๓
เด็กชายธรรมปพน ยืนยาว

๐๘/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๒๔
เด็กชายธนพล พงษ์ธานี

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๒๕
เด็กชายปุณพัฒน์

ประชาสุขสมบูรณ์ ๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๒๖
เด็กชายธนัชชัย ดอนผิวไพร

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๒๗
เด็กหญิงยานิสา พ่วงรินทร์

๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๒๘
เด็กหญิงลลิพร แจ่มศรี

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๒๙
เด็กหญิงธิดามุก ชัยมาลา

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๓๐
เด็กหญิงวาสนา ปลืมสุข

้

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๓๑
เด็กชายธนกร ดอนจิวไพร

๋

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๓๒
เด็กชายสิงหา จันทะวง

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๓๓
เด็กหญิงวนิดา คงวงษ์

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๓๔
เด็กหญิงอทิตยา ศรีกุลวงษ์

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๓๕
เด็กชายดนุพล สมบูรณ์แก้ว

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๓๖
เด็กหญิงมัลลิกา กลินฟก

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๔๖๐/๑๐๓๗
เด็กชายณภัทร เรืองทับ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๓๘
เด็กชายปรัชญา แก้วสุวรรณ์

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๓๙
เด็กชายรัฐนันท์ น้อยชาวนา

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๐๔๐
เด็กชายสิทธิรักษ์ อ่วมเหล็ง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงชุลีพร ดอนเมือง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๔๒
เด็กหญิงณิชกานต์ คำนวน

๑๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๔๓
เด็กหญิงเดียน อาคัวจา

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๔๔
เด็กหญิงนภาพร เพชรไคล้

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงนิตยา ฟกทองอ่อน

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๔๖
เด็กหญิงปณิตา รักเรือง

๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๔๗
เด็กหญิงพศิกา ฤทธิน่วม

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๔๘
เด็กหญิงแพรไหม สามารถ

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๔๙
เด็กหญิงภัคจิรา นุชทับ

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงมนทกานต์ เจิมจุ้ย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๕๑ เด็กหญิงมนัสชญาภรณ์
ฉำอ้น

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงมนัสนันท์ บุญโชติ

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงรวีพร จันทร

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๕๔
เด็กหญิงรัตนวลี เครือหงษ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายวายุพัฒน์ เขียวงาม

๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายเสฏฐวุฒิ หูวานนท์

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๕๗
เด็กชายธนธรณ์ ต่อยนึง

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๕๘
เด็กชายกิตติภพ ลอยประเสริฐ

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๕๙
เด็กชายจิรกิตต์ คำดวงศรี

๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๖๐
เด็กชายณัฐสรรค์ สุขขวัญ

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๖๑
เด็กชายพงษ์พิทักษ์ แก้วรักษา

๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายพิจักษณ์ หารคำ

๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๖๓
เด็กชายเพ็ชรกล้า ก้อนทองคำ

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๖๔
เด็กชายวันชนะ คำนำปาด

๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายวุฒิโชค แสนแทน

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๖๖
เด็กชายศรีวิชัย วิภาสธรรมฤทธิ

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๖๗
เด็กหญิงพรรรณภัทร จันทร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงวิชุดา เรือนคำ

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๖๙
เด็กหญิงอลิสา คุ้มเนตร

๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายณัฐพล ท่านำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงทยากร อินแตง

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

รัตเลิศรบ
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๗๓
เด็กชายเอกพันธ์ คงมา

๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงจุฑามาศ โภชโสภา

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงปาริชาติ นารถหมัน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายธนพล สวนจันทร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๗๗
เด็กชายวัชพล เอียมเหม็น

่

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงณิชากร สุรินทร์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงวธิดา พันธุรี

๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายณัชชนนท์ ศรีสร้อย

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๘๑
นางสาวสุภาดา เขาแก้ว

๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๘๒
นางสาวทัตษยากรณ์ ศรีสว่าง

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๘๓
นางสาวศิริกัลยา แดงหมี

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๔๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายพงศกร ลิมประเสริฐ

้

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๘๕
เด็กหญิงกัณฐมณี ปะระไทย

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๘๖
เด็กหญิงประภาภัทร นิยมญาติ

๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๘๗
เด็กหญิงกาญจนาพร มาชาวปา

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๘๘
เด็กหญิงรุ่งทิพภา ไท่กลาง

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายสุทธิพงษ์ บานแย้ม

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายอนุชิต เรืองหน่าย

๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายอาทิตย์ รอดเทศ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงประภัสสร คงชาวนา

๐๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงปาริชาติ แก้วกองทอง

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๙๔
เด็กหญิงภรพรรณ สุขสมัย

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงศศิธร สิงกลิน

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๙๖
เด็กหญิงนพมล พงษ์หนู

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๙๗
เด็กหญิงนิดา ศรีมุกดา

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายสุภากร เอียมชัง

่

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงกฤตพร เพชรตะกัว

่

๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายธีรภัทร นุเครือ

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๐๑
เด็กหญิงณัฐริศรา ขำมา

๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงเกมวดี ดังถวิล

๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๐๓
เด็กหญิงสรณ์สิริ จ่ายมิ

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงสาลี

่

สังสุวรรณ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงอลิสา เขียวปอม

๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเนินมะคึก วัดศาลาสองพีน้อง

่

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงมณนิศา สีทับขำ

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงนภัสสร เทศทอง

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงสมฤดี สวัสดิปรีชา

์

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงธารารัตน์ ลาปะ

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงแพรพรรณ ช้างพินิจ

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๖๐/๑๑๑๑

เด็กหญิงจันทร์จรัส กฤชไพริน
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายภูวเดช คร้ามปน
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๖๐/๑๑๑๓

นางฉัตรา พุ่มมูล
๐๕/๐๕/๒๕๑๔

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๖๐/๑๑๑๔

นางนพรัตน์ มันยุติธรรม

่

๐๑/๐๓/๒๕๐๔
โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๖๐/๑๑๑๕

นางสาวสุดารัตน์ พุ่มเจริญ
๐๔/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๔๖๐/๑๑๑๖

เด็กชายวงศกร โอบอินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๑๗

เด็กชายยุทธพิชัย นวนเกิด
๐๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๑๘

เด็กชายวาธี ช้างพินิจ
๓๐/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๑๙

เด็กชายปณณวัฒน์ ศรีหยวก
๐๕/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายภควัต คดคง

๑๕/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๒๑

เด็กหญิงธัญชนก ลาอาภัย
๑๓/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๒๒

เด็กหญิงพิชชาพร ขำรักษ์
๒๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๒๓

เด็กหญิงประไพร ประสานแสง
๑๗/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๒๔

เด็กหญิงบุญญรัตน์ แย้มพราย
๒๖/๐๒/๒๕๕๑ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๒๕

เด็กหญิงสุนิสา สินทับ
๒๓/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๒๖

เด็กหญิงจิรัชญา ผิววรรณ์
๑๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๒๗
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ สุขโชติ

๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๒๘

เด็กชายพีระพงษ์ คำคุ้ม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงสิราวรรณ เผือกชาวนา
๓๐/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๓๐
เด็กชายธวัชชัย สิงห์โต

๒๒/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๓๑

เด็กหญิงพรประภา ใจงาม
๐๘/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๓๒

เด็กหญิงจุฑามาศ แหลมเขาทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายณัฐภูมิ แสงสวัสดิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๓๔

เด็กหญิงอัญชุลี กองยาว
๒๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงสุภรดา ปยะพันธ์
๑๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๔๖๐/๑๑๓๖

เด็กชายอภินัทธ์ เอียมศรี

่

๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๓๗

เด็กหญิงบัววารี บุญประเสริฐ
๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๓๘

เด็กหญิงรุ่งประภา ทองชาวนา
๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๓๙

เด็กหญิงชนนิภา แตงหมี
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๔๐ เด็กหญิงอัญมณีลักษณ์
นิลดี

๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๔๑

เด็กหญิงนิราวรรณ คุ้มมี
๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงพนิตสุภา พลโดด
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๔๓

เด็กหญิงสุรีรัตน์ จันทร์โต
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๔๔

เด็กหญิงสุจิรา โนมนัส
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๑๔๕

เด็กชายกิตติภณ ฉิมหัวร้อง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายฐิติวุฒิ กลินฟุง

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงวิภาภรณ์ สากลม
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงสุวนันท์ ไพรศรี
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงระพีพัฒน์ วงศ์สุกร
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๕๐
เด็กชายณัฐเกียรติ ถาสืบ

๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๕๑

เด็กชายวชิรวิทย์ เพชรอำไพ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายฉัตรดนัย เขือนศิริ

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายพชรพล พรมบุญมี
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายชยกร ฟกทองอ่อน
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๕๕

เด็กชายรัตทภูมิ เจริญผล
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ทองเดช

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงฑิฆัมพร อยู่เย็น
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ พรมโสภา
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๕๙
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลชู

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงปาริชาต คำม่วง

๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๖๑

เด็กหญิงเขมิกา สมใจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๖๒

เด็กชายชนะโชค ยศภูมิมา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงรัชนีย์ พุกขวัญ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงนริศรา แก้วแกลม
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๖๕

เด็กชายกฤติมา ยอดจงรัมย์
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงมนทกานต์ ยอดจงรัมย์
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๖๗

เด็กชายชยุต อินแตง

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๖๘
เด็กหญิงรุ่งทิพย์สุดา ภูมมาวงค์

๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๖๙

เด็กชายกิตติธวัช

์

เขียวมี

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายคมศร สุขยงค์

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงจิราภา มณีวงษ์

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๗๒

เด็กชายนฤนาถ ไชยมล
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๗๓

เด็กชายโชติชัย อินแตง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายกรนันท์ ครองชืน

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๗๕

เด็กชายวิชญ์พล พุดดวง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๗๖

เด็กชายพบธรรม ยอดเพ็ชร
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๗๗

เด็กหญิงกัลยกร ธูปหอม
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๗๘

เด็กหญิงธิดา ศรีราชา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๗๙

เด็กชายเตชทัต กริวกระโทก

้

๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๑๘๐
เด็กชายเจิมศักดิ

์

สุขยงค์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๘๑

เด็กชายพีระพัฒน์ วงศ์สุกร
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๘๒

เด็กชายวรเมธ เวทมนต์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๘๓

เด็กชายสุทธิชัย สุขขวัญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๘๔

เด็กชายวิษณุ มาทอง
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๘๕

เด็กหญิงหัทยา แก้วประเสริฐ
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๔๖๐/๑๑๘๖

เด็กชายวทัญู ยิมคง

้

๐๙/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๘๗

เด็กชายสุวรรณภูมิ รอดเทศ
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงสุรีรัตน์ น้อยชายนา
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงวรพิชชา เอียมเหม็น

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๑
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงกนกพร พรมวงค์

๒๖/๑๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๙๑

เด็กหญิงจันทกานต์ วงคงคำ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๙๒

เด็กหญิงมาริสา น้อยเล็ก
๑๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงจรรย์อมล สีฉำ

๒๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๙๔

เด็กชายอดิเทพ สมชือ

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายพรอุทิตย์ พูลชู
๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๙๖

เด็กชายศิธิโชค กองโกย
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงรฎา เทพสุวรรณ
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๙๘

เด็กชายศิริโชติ ตันแก้ว

๋

๐๒/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงปณิดา เขียวงาม
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงมณทิกานต์ แก้วสว่างโลก

๐๖/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านหนองกวางลี(ประสิทธิประชานุสรณ์)

้ ์

วัดหนองกวางลี

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายสิรภัทร เชียงมา

๓/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายธนพัฒน์ ทองอินศรี

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๐๓
เด็กหญิงศศิธร คงกรุด

๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงขวัญชนก เหลืองอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๐๕
เด็กชายธีรพล นาคคี

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๐๖
เด็กชายกิตตินันท์ เต็มแปน

๐๖/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๐๗
เด็กชายกิตติธนัตถ์

์

จุมพรม
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงพจนา โพธิสะวัง

์

๐๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงชลลดา มัชฌิมา

๐๓/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๑๐
เด็กชายศุภฤกษ์ ไพโรจน์

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๑๑

เด็กชายสันติสุขข์ มาไชยนาม
๐๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๑๒

เด็กชายธีระ บุญยังแก้ว
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายณทชัย ขยัน
๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายพุฒิพงศ์ บรรเทิง
๒๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายขจรศักดิ

์

บุญกุศล
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายบรรณวัชร เพิมทอง

่

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๑๗

เด็กหญิงศิริพร หมู่เฮง
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๑๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บุญชาติ
๒๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๑๙

เด็กหญิงชมพูนุช ภูมิคอนสาร
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายพีรภัทร แก้วการไร่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายธราเทพ ภูยอด
๒๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงวศินี เปรียมสูงเนิน

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๒๓

เด็กชายพัทธอินท์ กองพล

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๒๔

เด็กชายเจษฎากร สนสิริ
๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๒๕

เด็กชายภานุพงศ์ ดีดกลิน

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๒๖

เด็กชายจักรรัตน์ สุทธิ
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๒๗

เด็กชายพลพล จันทร์หอม
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๒๘

เด็กชายภาณุวัฒน์ กลองใจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๒๙

เด็กชายวราวุท มันหลำ

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงพัชราพา ศิลาวัฒน์

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๓๑

เด็กชายฐาปกรณ์ คำเงิน
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๓๒

เด็กชายพีรพัฒน์ พิมพา
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๓๓

เด็กชายพีรณัฐ พรมบุญชู
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พองพรหม
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๓๕

เด็กชายสิรภพ เผือกแจ่ม
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๓๖

เด็กชายอภิวัฒน์ เติมสายทอง
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๓๗

เด็กชายศรัณย์กร จันทร์กระจ่าง
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๓๘

เด็กชายปฐวีกานต์ มาฉาย
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๓๙

เด็กชายเอกภาพ เหลืองรุ่งทรัพย์
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๔๐
เด็กชายนนท์ปวิศ อุ่นใจ

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายอภิรักษ์ พวงแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๔๒

เด็กหญิงอริสา คันธเนตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๔๓

เด็กหญิงปนัดตา ให้ลาภ
๐๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๔๔

เด็กชายสุริยะ โตศรี
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๔๕

เด็กชายกิตติภูมิ ปนดา
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๔๖

เด็กชายอธิวัฒน์ แสงทองเขียว
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายณัฐวุฒิ แตงหมี

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายนฤเบศร์ สมเนตร
๒๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๔๙

เด็กชายอนันตชัย บุญสวัสดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๒๕๐
เด็กชายฐนวุฒิ ชาปาน

๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๕๑

เด็กชายฐนวัตร ชาปาน
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๕๒

เด็กชายกิตติคุณ เขจรดวง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๕๓

เด็กชายณัฐนันท์ คงคา
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๕๔

เด็กชายรัชชานนท์ แก้วสอาด
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๕๕

เด็กชายธนกฤต พงศ์สุทธิ

์

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๕๖

เด็กชายชัยชนะ ทองเปลว
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๕๗

เด็กชายก้องภพ ทองมัน

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๕๘

เด็กชายณัฐกิตติ

์

อินทพัฒน์
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๕๙

เด็กชายกุลเดช บัวหลวง
๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายธีรพงษ์ แว้นแก้ว

๑๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๖๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ตรุษลักษณ์
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๖๒

นายธงชัย ตังเจริญกุล

้

๓๑/๐๕/๒๔๙๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๔๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงอังคณา พาสนุก
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๖๔

เด็กชายนันทพงศ์ ริสุวรรณ
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๖๕

เด็กชายมนัส จันทร์สวย
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงจตุพร จาดศรี
๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๖๗

เด็กหญิงรุ่งนภา พรมวงษา
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๖๘

เด็กชายพีรัชชัย ศรีสงคราม
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๖๙

เด็กชายธนภัทร สิงห์เปรม
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๗๐
เด็กชายคมสรร มาทภูษา

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๗๑

เด็กชายรัฐภูมิ บุญด้วง
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายสิรวัชญ์ พานทอง
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงสุคนันท์ ดีงาม
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงธนัชพร ยิมเข็ม

้

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงบุษกร มิงชืน

่ ่

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๗๖

เด็กหญิงอังคณา มีทอง
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงเกศสุดา เหลียมจุ้ย

่

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๗๘

เด็กหญิงปาริฉัตร หุ่นทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๗๙

เด็กหญิงณัฐนิชา สิงโตทอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงทัชชา ทรัพย์สิงห์

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงสิรินทรา อินปอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๘๒

นางสุกัญญา
ประศาสน์ครุการ ๐๖/๐๘/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๘๓

นางเฉลิมรัตน์ ยาวขันแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๑๓

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายฉัตรชัย จิตร์ลัดดา
๐๓/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายธนวัฒน์ มีแสง
๒๓/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๘๖

เด็กชายธนพล รอดจันทร์
๐๓/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๘๗

เด็กชายรพีภัทร ก้อนจ้อย
๒๐/๐๗/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๘๘

เด็กชายณัฐพงษ์ สิงหนาท
๒๙/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๘๙

เด็กชายชลเดช จุลศิลป
๐๙/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายทักษ์ดนัย ฉิมกมล

๒๖/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๙๑

เด็กชายเสฏฐวุฒิ ด้วงฉุน
๑๙/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๙๒

เด็กชายศิริโชค แซ่โก๊ว
๐๖/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๙๓

เด็กหญิงพัชรา ผกาแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๙๔

เด็กชายอธิศ เกตขุนทด
๑๔/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๙๕

เด็กหญิงนัฐพร คงเนาวรัตน์
๑๑/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๙๖

เด็กชายนฤพนธิ

์

บำรุงดี
๑๓/๐๔/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงศลิษา แสงทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายสุวรรณ สุขโชติ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายนันทวัตร ศรีมณฑา
๐๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงชนกนันท์ เปาโทน

๑๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงวรรณิษา เพชรสาคร

๓๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงอรปรียา ผลเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๔๖๐/๑๓๐๓
เด็กหญิงชนัญชิดา แสงคำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๐๔
เด็กหญิงชนิดาภา แสงคำ

๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงศิริประภา บำรุงดี

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายฉัตรมงคล แจ่มแจ้ง

๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงกนกวรรณ นันทา

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงกฤติยา เฉยสอน

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๐๙
เด็กหญิงชนิดาภา ช่ออุบล

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๑๐
เด็กหญิงธนาภา แก้วสีจัน

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงสิริกร บุญสาตร์
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงณัฐกานต์ คงเกษม
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงจันทิมาพร สมฉลวย
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายชนกันต์ เพชรพิบูลย์พงศ
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๑๕ เด็กหญิงประภาวรินทร์
สว่างศรี

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายธนกฤต หนิมฮะ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายธนวัฒน์ บุญด้วง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๑๘

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ฮัวจินดา

้

๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๑๙

นางสาวจิราพร ใจงาม
๑๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงธัญวรัตน์ อินเอียม

่

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายณัฐชัย โตเอียม

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๒๒

เด็กหญิงสุดารัตน์ รอดคง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๒๓

เด็กหญิงอารณีย์ เมฆี
๐๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๒๔

เด็กหญิงกานต์มณี ภักดี
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๒๕

เด็กชายกฤษดากร โหมดจิว

๋

๐๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๒๖

เด็กชายทวีศักดิ

์

รอดคง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๒๗

เด็กชายนัยน์ภัค หมอรักษา
๒๕/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงศิริพร กลินหอม

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายกิติคุณ คัมภิรานนท์
๒๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายณรงค์เกียรติ อุดมบัว

๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายวรโชติ เขาพระ
๐๖/๐๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๓๒

เด็กหญิงกชกร ชาวน่าน
๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๓๓

เด็กหญิงวิมล หมืนมี

่

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงอภิญญา ยิงชาติ

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๓๕

นางกัลยกร กลินทับ

่

๑๓/๐๕/๒๕๐๔ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๓๖

นายกู้เกียรติ แดงสีดา
๑๗/๐๓/๒๕๒๐ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๓๗

นายจิรศักดิ

์

ไกรเกรียงศรี
๒๗/๑๐/๒๕๓๒ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๓๘

นางชลธิชา เหมพรหม ๑/๐๑/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๓๙

นายณัฎฐพล บุตรโพธิ

์

๑๘/๑๒/๒๕๓๑ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๔๐
นางปยะอนงค์ มนตรีวิวัฒน์

๑/๑๒/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๔๑

นางสาวพรรณทิพย์ เอกวิศิษฏ์ชัยกุล ๓/๐๓/๒๕๓๖
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๔๒

นางสาวภคมน เศรษฐธัญการ ๑/๐๕/๒๕๐๗
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๔๓

นางลอนดอน สายนำเย็น
๑๕/๐๓/๒๕๑๐ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๔๔

นางวิลาวัลย์ ทองคำ ๓/๐๙/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๔๕

นางสุกสกาว จิตรดี
๒๓/๑๒/๒๕๐๒ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๔๖

นางเสาวณีย์ บำรุงเมือง ๒/๐๕/๒๕๐๖
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๔๗

นางสาวจุฑามาศ คงกระพันธ์
๘/๑๒/๒๕๓๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๔๘

นางสาวพวงเพ็ชร แก้วสุริวง
๑/๐๕/๒๕๓๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๔๙

นายวิสูตร ชอบการกิจ
๒๑/๐๓/๒๕๒๔ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๓๕๐
นางจิราภรณ์ สมบูรณ์

๑๕/๒/๒๔๙๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๑๓๕๑

นางประทุม ศรีคำขลิบ
๒๓/๑๑/๒๕๐๕ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๑๓๕๒

นางสาวสดใส วงษาเนาว์
๒๐/๔/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๑๓๕๓

เด็กชายณัฐนันท์ สิงหเดช
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๕๔

เด็กหญิงนิศาชล เจริญผล
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๓๕๕

เด็กชายวีรภาพ ขวัญผ่อง
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๕๖

เด็กชายสรศักดิ

์

ขาวละออง
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๕๗

เด็กหญิงจักษณา คำกลิน

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๕๘

เด็กหญิงณภัทร เงินยวง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๕๙

เด็กหญิงนริสรา บุญหินกอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๖๐
เด็กหญิงนันทิศา หล่อทรง

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๖๑

เด็กหญิงปณิดาห์ วราห์คำ
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงปนัดดา หนูสุก
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงศรัญญา ภาคภูมิ
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงศิริพร เจริญพรหม
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงสุพรรณี ขุนทอง
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เพ็งนุ่ม
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายอนันต์ยศ สุขเกิด
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๖๘

เด็กชายชนะเกียรติ สนส่ง
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงปวิตตรา คำกลิน

่

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงวนิดา ก้อนคง

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงวิภาดา อินทอง
๐๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๗๒

เด็กหญิงอริษา มียวน
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๗๓

เด็กหญิงศิริรัตน์ โทจำปา
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๗๔

นายมานพ จันทร์ทาทับ

๑๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๗๕

เด็กชายอนุพันธ์ สินจำนงค์
๑๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๗๖

นายพีรภัทร สุขโนธนบูรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๗๗

นายอนุสรณ์ เพชรใจดี
๐๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๗๘

นายภัทรกร กลึงกลิน

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๔๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงภัคจิรา สวัสดิรักษา

์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงสุนิษา เทียนทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายวุฒิชัย ภู่ตันหยง
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๘๒

เด็กหญิงพรนภัส อินแสง
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๘๓

เด็กหญิงสิริรัตน์ รัตนวราห
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายอวิรุทธ์ แก้วกลำ
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงกานต์รวี ยิมเกิด

้

๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายนัทธพงศ์ เกียรติสุต
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายธนโชติ เรณุมาณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายธนา นัดประสพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๘๙

เด็กชายธนพัฒน์ ไชยเพียร
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๓๙๐
เด็กหญิงศิริพร สุทินเผือก

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๙๑

เด็กชายนที ถาวร
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๙๒

เด็กชายสุทธิพงษ์ คำล่า
๐๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงขัวญข้าว ลินต๊ะพาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงจิรภา เกตุดี
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๙๕

เด็กชายนภัส แก้วหาญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงสิริการต์ เกตุดี
๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงสุจิตตรา พึงม่วง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๙๘

เด็กชายศตวรรษ ศิริพิณ
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงจิราพัชร ดอกบัว
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๐๐
เด็กหญิงฑิฆัมพร อินริว

้ ้

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๐๑
เด็กหญิงสุนิษา อยู่หลัง

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายจตุรพร ธานี

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๐๓
เด็กหญิงแพรวา จันทร์แสง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๐๔
เด็กหญิงอภิญญา ผิวจันทร์

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงสกุนภา เพลียพันธ์

๐๓/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงจีรภา สงวนศักดิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงอารยา หล่ออินทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงสุรี นาคธรรมชาติ

๐๙/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายพีระชัย พระทองคำ

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงณิชกานต์ คุ้มเรือน

๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๑๑

เด็กชายวัชรพงศ์ ตาสุรินทร์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๑๒

เด็กชายฐิรพรรษ ยอดเพชร
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงสุภาวดี ธาตุทอง

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๑๔

เด็กชายอัษฎาวุธ แย้มยิน
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๑๕

เด็กชายอนาวิล สงวนศักดิ

์

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวศรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายวริทธิ

์

เลิศตาป
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๑๘

เด็กชายคนองเมฆ คำจริง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญดี
๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๒๐
เด็กหญิงอภิญญา ทิพย์รัตน์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๒๑

เด็กหญิงศุภพร เงินมันคง

่

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายบัญญวัตร โฉมแดง
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๒๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สวัสดิรักษา

์

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๒๔

เด็กหญิงปยวรรณ ทองประกอบ
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

ปานสุขุม
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๒๖

เด็กชายภาคิน ก้อนคำ
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายกฤษดา มาเกตุ
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายกฤติน สอนง่ายดี

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๒๙

เด็กหญิงปวรรัตน์ เนยหนู

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๓๐
เด็กหญิงอารียา มากชุ่ม

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๓๑

เด็กหญิงจิดาภา เหล็กสุวรรณ
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายธนพล ขุ่ยนาค
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๓๓

เด็กชายธวัชชัย บุญสวน
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๓๔

เด็กชายเจษฎา คล้ายทับทิม
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๓๕

เด็กชายพลาธิป คุ้มฉาย
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายประวิทย์ ปติชาญ
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายพรพิพัฒน์ ศรแก้ว
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายจิโรจน์ จันทร์โรจน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๓๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา แจ่มแจ้ง
๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๔๐
เด็กชายนัตติพล สุขกิตานนท์

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงวิภาดา ภูสมศรี
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๔๒

เด็กชายธนภัทร กะวิกุล
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายณัฐพล มีภร
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๔๔
เด็กหญิงธัญญารัตน์ จันเกษร

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงสุวิมล บุญธานี
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๔๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เทียนบรรทัด
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๔๗

เด็กชายบารมี พัวศรี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๔๘

เด็กหญิงสิราวรรณ นามหงษา

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๔๙

เด็กหญิงยูนิส โบว์มอนท์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายจิรพันธ์ วัดจะยา

๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๕๑

เด็กหญิงกนิษฐ์นาฎ ภาคินธนวัฒน์

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๕๒

เด็กหญิงปณิดา เสือเรือง
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๕๓

เด็กหญิงพรทิพย์ ยิมไทย

้

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงสลิลทิพย์ แสนประสิทธิ

์

๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงพิมพ์วิภา เกตุโต
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงสุภาวณี สุขสุวรรณ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๕๗

เด็กหญิงดลหทัย อินทร์กุญชร
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายครรชิตพล สืบสะอาด
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ น้อยต้อย
๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๔๖๐
เด็กหญิงสุชัญญา ผ่านสำแดง

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายชัยยา ฉำไกร
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายณัฐชนน ขำวงศ์ฆ้อง
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายดนัยวัฒน์ ทับทองหลาง
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายนครินทร์ เหล็กเพชร
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๖๕

เด็กชายวีระพล บัวมา

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๖๖

เด็กชายดลฤทธิ

์

มะลิงาม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๖๗

เด็กชายปวรุตม์ พลอยดีเลิศ
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๖๘

เด็กชายจักรกฤษ พรมวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๖๙

เด็กชายโกศล หมอนทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๗๐
เด็กชายจุรภาค คำชาวนา

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๗๑

เด็กชายจิรวัฒน์ เทียนใหม่
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๗๒

เด็กชายกมลภู สอนใจมัน

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๗๓

เด็กชายธนัท ใจเร็ว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๗๔
เด็กชายกฤษพรรษา ศรีชาวนา

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๗๕

เด็กหญิงกิตติมา เลือดไทย
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายกิตติธัช ใยสว่าง
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๗๗

เด็กหญิงปรีญากร ปานศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายชยางกูร ใจตัง

้

๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๗๙

เด็กชายอรรถพล ขำหรุ่น
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๘๐
เด็กชายสุดยอด จีนนำใส

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๘๑

เด็กชายพระนาย สุวรรณเกิด
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๘๒

เด็กชายชัยพร กอกเผือก
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๘๓

นางอนุชนันท์ ไทยกรรณ์
๑๕/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๘๔

นางสาวนภัสกร ดลรักษ์
๐๖/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายวงศธร ขันเกษตร
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายสิรภัทร คงดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายชินวัตร ทองมาก
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายอนุวัฒน์ สาดนอก
๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๘๙

เด็กชายไตรภูมิ โต๊ะทับทิม
๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายศิรศักดิ

์

สร้อยเสน
๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายกฤษณะ สุดทีอยู่

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายธนพล หนองโทน
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๙๓

เด็กหญิงวรัญญา ยีภู่

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๙๔

เด็กหญิงอัญมณี แสงทอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงประภัสสร ทวนทอง
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงกัญตณา ขวัญมล

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงอ้อมเดือน หมีบ้านใหม่
๑๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๙๘

เด็กหญิงพิณทิพย์ โสดาศรี
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงสุทัตตา บุญปน
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๕๐๐
เด็กชายณรงศักดิ

์

ปุตา
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๕๐๑
เด็กชายกฤษกร ประเสริฐ

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๕๐๒
เด็กชายสรวิชญ์ น้อยศรี

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๕๐๓
เด็กหญิงปทมาภรณ์ ศิลา

๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงนภาลักษณ์ ใจทน

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๕๐๕
เด็กหญิงชญาฎา อาจบัว

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)

วัดบางทราย  

พล ๓๔๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายปรินทร จำปาทอง

๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายศุภสัณห์ ขุนด่าน

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายวุฒิชัย เงินเรียน

๒๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายปถพี แก่นมาก

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายจิรกิตติ

์

รัตนสกล
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๑๑

เด็กชายนักรบ รัตนา
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๑๒

เด็กชายณัฐพนธ์ ลาโภ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๑๓

เด็กชายอธิบดี มณีฤทธิ

์

๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายกฤษฎา สิทธิเขตรกรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายธนารัตน์ ปนลำพอง
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายไกรวิชญ์ ศรีพุฒตาล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๑๗

เด็กหญิงธนัชพร คล้ายทรัพย์

๒๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๑๘

เด็กหญิงชมพูนุท จันทร์ภักดี
๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๑๙

เด็กหญิงอธิติยา วิปุระ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงนิชนันท์ ฤทธิมัน

์ ่

๐๔/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงอนิศรา ทวนทอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงสหัสรักษ์ เนียมเหลียม

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๒๓

เด็กหญิงศศิวิมล ดีชาวนา
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๒๔

เด็กหญิงบุญญาพร จันทิพย์

่

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๒๕

เด็กหญิงเจนจิรา ศรีสินธ์
๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๒๖

เด็กหญิงชุติมณฑน์ ใจปง
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๒๗

เด็กหญิงวัชราภรณ์ นักระนาด
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๒๘

เด็กหญิงวราภรณ์ เพ็ชรนิล
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงเสาวภาคย์ ดีวังยาง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงณัฐมล เพียนสูงเนิน

้

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เอ็บมูล
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงธารวิมล ภูมิผล
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายรัฐชาติ แก้วสุวรรณ์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๓๔

เด็กหญิงณัฐพร มาสอน

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายสุภกฤษฎิ

์

สุขสวัสดิ

์

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๓๖

เด็กชายอัคคเดช เย็นชัยภูมิ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงเบญญาภา เพ็งโตวงษ์
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงอาทิตยารัตน์

ประทุมศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงณัฐวิภา ทองรอด
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๔๐
เด็กชายสุวรรณภูมิ กลมกล่อม

๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ พระอุ้ย
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายสิริพรรษา โพธิทอง

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายสรวิชญ์ แซ่ไล่
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๔๔

เด็กหญิงอัญชิสา อำสำลี

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๔๕

เด็กหญิงวิชญาดา แสนโคตร์
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๔๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ทูลฉลอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๔๗

เด็กชายพีรภัทร แจ้งชุ่ม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๔๘

เด็กชายศุภกฤต รัตนสงค์แพง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงภัทรวดี ภูมิผล
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงธัญญาเรศ พ่วงชาวนา

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายศราวุฒิ ดอนไพร
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๕๒

เด็กหญิงวรัชยา แก้วเพ็ญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๕๓

เด็กหญิงกัณธิมา แก้วกระจ่าง
๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๕๔

เด็กชายนิภัทร์ ศิริคำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๔๖๐/๑๕๕๕

เด็กชายนภดล หลิมเจริญ
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายวรวิช ทาดวงตา
๐๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๕๗

เด็กชายเดชา บุญมาก
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายสุริยภรณ์ มันบัว

่

๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงนันท์นภัส วิเชียรชู
๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงลภัสรดา นิลดี

๒๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๖๑

เด็กหญิงศิริบุญ แก้วยา
๐๘/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๖๒

เด็กหญิงปณณฉัตร พูลสวัสดิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๖๓

เด็กหญิงณิชารีย์ บุญยืน
๑๐/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๖๔

เด็กหญิงณิชาดา ศรีรักษา
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงพัทธนันท์ ยอดจันทร์
๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๖๖

เด็กชายศุภกร ปองมะไม้
๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงนภัสสร คำจ่าง
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๖๘
เด็กชายพรหมวิริยะ บุญคง

๒๗/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๖๙

เด็กชายพลพัฒน์ เกิดนิด
๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๗๐
เด็กชายจตุพร กลินคำ

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๗๑

เด็กหญิงอัญญาณี จีนคล้าย

๑๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๗๒

เด็กชายอนุชา ขำเผือก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงสาธินี หยดย้อย
๑๒/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๗๔

เด็กชายกมลเทพ เพ็ชรไคล้
๒๖/๐๖/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๗๕

เด็กชายประพันธ์ กลินรัตน์

่

๒๘/๐๘/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๗๖

เด็กชายวรภพ บำรุงสิน
๒๒/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๗๗

เด็กชายวรวิทย์ นาคอินทร์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๗๘

เด็กชายศิวกร แดงเรือง
๑๕/๐๙/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๗๙

เด็กหญิงดวงพร เกตุเนตร
๑๐/๐๓/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๘๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ศรีประเสริฐ

๐๔/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายสุภัทร วันทาแจ่ม
๑๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายอำนาจ พรมมิ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๘๓

เด็กหญิงกชกร อ๊อดเอก
๑๐/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงนวพร ฤทธิน่วม

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๘๕

เด็กหญิงอภิชญา พวงทอง
๐๓/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๘๖

เด็กหญิงลักษณารีย์ ใจผาวัง
๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายธนเกียรติ ยิมเปย

้

๒๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายพีรพรรณ จันทร์เจริญ
๒๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายตนุภัทร กล่อมจิตร
๒๗/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๙๐
เด็กชายสมยศ เอียมนูญ

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงวานิชา นาคธรรมชาติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๙๒

เด็กชายสิทธิชัย คำธงชัย
๐๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๙๓

เด็กหญิงญาดา แซ่เติน

๋

๐๙/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๙๔

เด็กหญิงสกุลรัตน์ ปญญาไว
๑๙/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายปวีณ มิงสมร

่

๑๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๙๖

เด็กชายปยะวุฒิ เกาะม่วงหมู่
๐๓/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายพัทธพล เจ็กอยู่จริง
๒๑/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายกฤษณวุธ กาญจนะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๔๖๐/๑๕๙๙

เด็กชายอาทิตย์ อิฐเพชร
๒๓/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายธีรเมธ เปยมไหวพริบ

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายทัศนนันท์ นาคบุรี

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๐๒
เด็กชายธนฤทธิ

์

ดวงปญญาสว่าง
๐๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายวชิรวิชญ์ ทองแกมแก้ว

๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายภูเบศ เหมือนมี

๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๐๕
เด็กชายตฤณ กรรขำ

๐๓/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายสุวพิชญ์ สุวรรณเทพ

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายสิริเกษม พนมชัยชยวัฒน์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายกันต์ธีร์ จิตวัฒนากุล

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายนิธิพัฒน์ ธีระเพ็ญแสง

๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๑๐
เด็กชายศุภฤกษ์ บุญเย็น

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๑๑

เด็กชายสันติภาพ ชีพธำรง
๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๑๒

เด็กหญิงรัชฎรวี ปูซึง

้

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงสุวนิชชา ดำเรือง
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงกวิสรา พีรภูติ
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงสุประวีณ์ เถือนโต

่

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงเมทิกา คงเมือง
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงธมนวรรณ เจริญสุข
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงศรุตยา สันทบ
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๑๙

เด็กหญิงณัฐรดา สุขเกิด
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๒๐
เด็กหญิงทรรศนันทน์ ภู่ภัคดี

๒๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๒๑

เด็กหญิงณัฐชา เพ็ชรบรูณ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๒๒

เด็กหญิงณัฐ์วิศิณี สุวรรณจินดา
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงณัฐวรินทร์ ผลมัง

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงนภสร แท่นทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๒๕

เด็กหญิงชมพูนุช แจ่มใส
๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๒๖

เด็กหญิงปุณยภรณ์ โสมพัฒนพษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายสุวิจักขณ์ โตสำลี
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายวิญญสิทธิ

์

ยศปญญา
๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายกรวิชญ์ สนส่ง
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๓๐
เด็กชายพิชญะ ปานสุขสาร

๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๓๑

เด็กชายวิภาวัส ตาวตา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายฉัตรมงคล น่วมเจริญ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๓๓

เด็กชายชัชชน ศรีโห้มี
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๓๔ เด็กหญิงพรรณวลีภรณ์
ประทุมทอง

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๖๓๕

เด็กหญิงอังคณา เสงียมพันธ์

่

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงเดือนเพ็ญ ณ จันทึก
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงฐิตา อยู่สุข
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๓๘

เด็กหญิงชมลวัณณ์ ยิงสม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๓๙

เด็กหญิงจิตกัญภา บุญยนต์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๔๐
เด็กหญิงพิชญา ตันเจริญ

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๔๑

เด็กหญิงปภัสสร ถนอมวงศ์
๒๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงพมลพร มันสอน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๔๓

เด็กหญิงกชพร ดีอินทร์
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๔๔

เด็กหญิงพิชชาภา ดีอ้น
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงพุทธรักษา ขุนอาสา
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงกชอร คำแสน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๔๗

เด็กหญิงเบญชญา พุ่มโพธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายชุติพล พูลทวี
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๔๙

เด็กชายนัฐภัทร์ นิมนงค์

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๕๐
เด็กชายภูมิพัฒ สอนสิทธิ

์

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายจิรศักดิ

์

ภาวะดี
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายต้นกล้า นักระนาด
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุขพร้อม
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายพลวัฒน์ ศรีพรม
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๕๕

เด็กชายณัฐวุธ สุทธิรัตน์
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๕๖

เด็กชายคุณานนต์ จันทรา
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๕๗

เด็กชายเตวัฒน์ นันทิพัฒน์โสภณ
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๕๘

เด็กชายศุภกานต์ ทิมพันธ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๕๙

เด็กชายรักษพล สุดสงวน
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๖๐
เด็กชายสิทธิกร พงษ์วานิช

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๖๑

เด็กชายคณพศ ทันดวง
๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายศิวกร ตันรัตนวงศ์
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๖๓

เด็กหญิงภัทธ์นรินท์ ดีแล้ว
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๖๔

เด็กหญิงชุตินันท์ ภู่ทับ
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๖๕

เด็กหญิงญาณิกา ทิมขลิบ
๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงณิชาภัทร วงษ์ด้วง
๐๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงจิรัชญา พันธุรี
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๖๘

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ สุวรรณศรี
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๖๙

เด็กหญิงลินรดา นาคสวน
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๖๗๐
เด็กหญิงศิริกัญญา อำมลา

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงชนัดดา ฟกเอียม

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงภัทรนันท์ จันทรา
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๗๓
เด็กหญิงภัทราวรรณ เฮงทรัพย์

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๗๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร นวลจีน

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๗๕

เด็กหญิงวิรดา ฟกทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงศุภาวรรณ อินอิม

่

๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงกัลยกร สุวรรณรอ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๗๘

เด็กหญิงต้นรัก นาคมี
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงศุภิสรา บัวขวัญ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๘๐
เด็กหญิงณัฐจิรา วาลู้หลัง

๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๘๑

เด็กชายรณกร จินดาพงษ์
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๘๒

เด็กชายพีรวัศ บัญจรัตน์วรกุล
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๘๓

เด็กชายธนกฤต อินทะ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๘๔

เด็กชายปุณวีร์ บุญญะ
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายธงไชย ศรีอรุณนิรันดร์
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๘๖

เด็กชายหาญพาคร เขียวมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๘๗

เด็กชายอภิรักษ์ ยิมอยู่

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๘๘

เด็กชายชยังกูร จันทร์รักษ์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๘๙

เด็กชายพสิษฐ์ แซ่ลิม

้

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๙๐
เด็กชายณัฐปคัลภ์ เมฆดี

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายณัฐภัทร สีขวัญม้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายวรเทพ มากโภคา
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๙๓

เด็กชายอภิวิชญ์ บวบมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ เอียมบู่

่

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงสิรภัทร บุญมา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๙๖

เด็กหญิงภัทราพร ผลปาน
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๙๗

เด็กหญิงเทพคุณ รักผกาวงศ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงสุพรรษา อ๊อดเอก
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงอมราพร พรหมศักดิ

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผุดเหล็ก

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ เหมือนมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงธัญลักษณ์ สุทารัตน์

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงศิราภรณ์ แจ่มเพ็ง

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงญาณิศา สมีเพ็ชร

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงกนกพร ด่อนแผ้ว

๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา ขมินทกูล

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงกุลธิดา บุญนะ

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงปนศิริ คงคล้าย

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงนันท์นภัส มีคง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงภัคจิรา ท่าโพธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๑๑
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เฉยทอง

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๑๒

เด็กชายกนกพล เรืองมนต์
๐๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๑๓

เด็กชายรติวัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๑๔

เด็กชายปาล พรสวัสดิ

์

๒๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๑๕

เด็กชายหิรัญเชษฐ์ ครองวงศ์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๑๖

เด็กชายธนธร สืบกระแสร์
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๑๗

เด็กชายธนดล สว่างเนตร
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายคฑาวุธ เรืองสุก
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๑๙

เด็กชายธีรภัทร ยพลหา

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๒๐
เด็กชายกิตติภพ มงคล

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๒๑

เด็กชายปยกร ฟกทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๒๒

เด็กชายพระทอง เพ็งพุ่ม
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๒๓

เด็กชายนันทพงศ์ บุญธรรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงปณรวีร์ น้อยกอ
๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงศิโรรัตน์ สนันนาม

่

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงญาณิศา จันทร์สามเรือน
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๒๗

เด็กหญิงปกเกศ เพชรบุรี
๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๒๘

เด็กหญิงสุวพัชร วรรณไพบูลย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๒๙

เด็กหญิงนำเพ็ชร เย็นธรามาส
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงอนินทิตา พุ่มอินทร์

๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงศวรรยา เอียมตาล

่

๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๓๒

เด็กหญิงชลธิชา ชืนคำ

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๓๓

เด็กหญิงพิยดา ชมะโม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงชนัญชิดา แก้วดี
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงกชกร จิวอยู่

๋

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงฐิตาภา ศรีภิรมย์
๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายกิตติพัศ พงษ์โพธิพิทักษ์

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายธีรภัทร์ หนุนนาค
๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายชัชพล ทองย้อยยอด
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๗๔๐
เด็กชายธนกร อินทะ

๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๔๑

เด็กชายปองคุณ ประเสริฐธิติพงษ์
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายณกุลกานต์ เรืองศรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๔๓

เด็กชายธนิสร สุขปอม
๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๔๔

เด็กชายอรรถนนท์ นาคดิษฐ์
๐๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๔๕

เด็กชายทีรพัท เหล็กเพ็ชร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๔๖

เด็กชายณัฐภูมิ เจริญสุขรุ่งเรือง
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๔๗

เด็กหญิงกมลรัตน์ พบแก้ว
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๔๘
เด็กหญิงปภาวรินทร์ กลางประพันธ์

๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงวรัญจิดา แสงฉัตรแก้ว

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๕๐
เด็กหญิงพิชชานันท์ ร่วมรักพัฒนา

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๕๑

เด็กหญิงสมัชญา ตุลาพันธุ์
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๕๒

เด็กหญิงปาณิสรา มาแม้น
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๕๓

เด็กหญิงพิมพาวดี พูลชู
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๕๔

เด็กหญิงสิรัชชา นุ่มเมืองฝาง
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๕๕

เด็กหญิงวรหทัย วรรณดี
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงณัฐมน อู่ทองมาก
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงจิรัชญา น้อยด้วง
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๕๘

เด็กหญิงณัฐกฤตา โลเกตุ
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๕๙

เด็กหญิงบุญสิตา ตันรัตนวงค์
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงแก้วญาดา ขลุ่ยนาค

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๖๑

เด็กหญิงฐิตารีย์ สุวรรณเทพ
๒๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๖๒

เด็กหญิงณัฐรัญชน์ พรมจันทร์
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๖๓

เด็กชายเกรียง บุตรจันทร์
๐๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๖๔

เด็กชายศรัทธา แดงห่วง
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๖๕

เด็กหญิงมัดนัดดา นูนคาน
๑๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๖๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชัยกิจ
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๖๗

เด็กหญิงจิดาภา พุทบัวทอง
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๖๘

เด็กหญิงกุริสรา พานทอง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๖๙

เด็กหญิงณัฐธิดา ร่วนลอย

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๗๐
เด็กชายปยังกูร กลำแย้ม

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๗๑

เด็กหญิงกชกร ประคนธรรม
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๗๒

เด็กหญิงโภคิยา มีอุสาห์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๗๓

เด็กชายณัฐภูมิ แย้มเสมอ
๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๗๔

เด็กชายสหภูมิ ระโส
๒๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๗๗๕

เด็กหญิงช่อแก้ว นาคคุ้ม
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๗๖

เด็กชายพินิต ปรุงเปยม
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๗๗

เด็กหญิงนารีรัตน์ อรัญมิตร
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๗๘
เด็กหญิงอัชฎาพรรณ เอกอุฬารพันธ์

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๗๙

เด็กชายธนกฤติ ศิริคำ
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๘๐
เด็กชายอิชิระ เกตุเพ็ชร

๒๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๘๑

เด็กหญิงอัญชิสา ใยบัว
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๘๒

เด็กหญิงณัฐนรี ดีดน้อย
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๘๓

เด็กหญิงสุภัสสรา รัศมี
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๘๔

เด็กชายกิตติธัญ อาจวิชัย
๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๘๕

เด็กหญิงณัฎฐนิฐ อัตตพรต

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๘๖

เด็กหญิงเมียวดี ทองจันทร์ภูวิศา
๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๘๗

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แปนเมือง
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๘๘

เด็กชายชยกูล ฉันทวรางค์
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๘๙

เด็กชายอภิรักษ์ แก้วแพงพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๙๐
เด็กหญิงธีรกานต์ เนียมสลุด

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๙๑

นางสาวรมิดา ลิมไขแสง

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๙๒

เด็กหญิงนพรัตน์ วันเพ็ง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๙๓

เด็กหญิงณัฐนันทน์ สุขกลำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๙๔

เด็กหญิงปยาภัทร จันทร์สว่าง
๐๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๙๕

เด็กชายคมชาญ ไวยวรณ์
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๙๖

เด็กหญิงอภิญญา วิริยะวงศากุล
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๙๗

เด็กหญิงธัญชะนก เหลืองทองนารา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๙๘

เด็กหญิงสรัลพร สมพิมเสน
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๗๙๙

เด็กหญิงภัณฑิลา ทองเเครือมา
๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๐๐
เด็กชายกิตติชัยวัฒน์ ภมรกูล

๐๕/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๐๑
เด็กหญิงชาลิสา่ ชัยสุนทรโยธิน

๐๒/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๐๒
เด็กหญิงญาตารี เอิบสภาพ

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๐๓
เด็กหญิงเบญญาภา กรีรัมย์

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๐๔
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ล้อมชัยสงค์

๐๙/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๐๕
เด็กหญิงวรรณรวี วิสิทธิพานิช

์

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๐๖
เด็กหญิงสมิตานัน ใสสะอาด

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๐๗
เด็กชายดนุพัฒน์ พินพยอม

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๐๘
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา แก้วจำนงค์

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๐๙
เด็กหญิงภาพิมล ภู่สวาสดิ

์

๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๒ / ๑๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๘๑๐
เด็กหญิงจิรภิญญา พาหวิน

๑๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๑๑

เด็กชายธีรวิชย์ สุทธิประภา
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๑๒

เด็กหญิงชุติกาญจน์ แสนเมือง
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๑๓

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แย้มขะมัง
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๑๔

เด็กหญิงกรณ์จิรัตน์ ด่านพัฒนาดิลก
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๑๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ เส็งสิน
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๑๖

เด็กชายสิรวิชญ์ เทียนทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๑๗

เด็กหญิงกานต์ธีรา เทียนทอง
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๑๘

เด็กหญิงปารัชญา หมู่ธิมา
๑๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๑๙

เด็กหญิงนภสวรรณ สุชาติธรรม
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๒๐
เด็กชายภูตะวัน สมบุญ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๒๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีมาก
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๒๒

เด็กชายจีรทีปต์ ฉำไกร
๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๒๓

เด็กชายเจตนิภัทร สุวรรณโณ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๒๔

เด็กชายรวินทร์ เมฆพัฒน์
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๒๕

เด็กชายธรรพ์ณธร วัฒนะ
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๒๖

เด็กชายพัฒนศักดิ

์

พึงพิณ

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๒๗

เด็กชายศวัชกร โตสุข
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๒๘

เด็กชายศิริพงศ์ คงอยู่
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๒๙

เด็กชายอติวิชญ์ ยอดเอียม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๓๐
เด็กชายเอกสิษฐ์ สุขขีไพบูลย์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงชนาภา ชูหลำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๓๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ บัวทอง
๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๓๓
เด็กหญิงณัฐราภรณ์ แก้วกล่อม

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงศันสินีย์ บุญแท้
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงศุภานัน ชูสังวาลย์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงชลกมล ศรีทับทิม
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงภัทรวดี เพ็งวิชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงริลลดา แย้มยิม

้

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๓๙

เด็กหญิงสิริวิมล วิจิตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงอริสรา กล้าหาญศึก

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายชนาภัทร ชูหลำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๔๒
เด็กชายเชฏฐพฤนท์ ทิมจันทร์

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๔๓

เด็กชายรัฐภูมิ อยู่เปนสุข
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๔๔

เด็กชายศิริมงคล ภู่ต้นหยง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๘๔๕

เด็กชายจิรายุ ทองโต
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายธนธรณ์ กิจปรีชาวนิช
๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๔๗

เด็กชายปณณพัฒน์ ธรรมสาคร
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๔๘

เด็กชายภูริพัฒน์ รักศักดิสยาม

์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๔๙

เด็กชายเลิศกมน ปนทอง
๑๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๕๐
เด็กหญิงรมิดา นุ้ยวรรณ

๒๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๕๑

เด็กหญิงวาสินี กรัดเฟอง
๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงศมิตานัน ธชีพันธุ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๕๓

เด็กชายอัครพร ศรีคล้าย
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๕๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รัตนกมลวรรณ

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๕๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดิษผึง

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๕๖

เด็กหญิงสุจิตรา วงค์จุมปู
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๕๗

เด็กชายชวิศ สุขเกษม
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายณัฐพงษ์ แสงน้อย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๕๙

เด็กชายธวัชชัย กลินรอด

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๖๐
เด็กชายธีรภัทร เนาวรัตน์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๖๑

เด็กชายธีรภัทร ไพจิตร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายวรณชัย รักษาลำ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ลี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๖๔

เด็กหญิงขนิษฐา เรืองรัศมี
๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงชัญญา ตันพานิช
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงพรชิตา ตาละคำ
๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงสุชาวดี ทวนหอม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงพิชญา ปญญาโรจน์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายปณณวัฒน์ เขียวบ้านยาง
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๗๐
เด็กหญิงปติภักดิ

์

ปฏิยุทธพิริยการ
๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายธีรัตม์ เรือนคำ

๑๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๔๖๐/๑๘๗๒

นายอรรถพล แปนจันทร์
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๗๓

นายสันติ คงดอนทอง
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๗๔

นายสิทธิชัย ศรีแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๗๕

นายสุรสิริ ทับทิมทอง

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๗๖

นายอรรถพล จันทร์ศรี
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๗๗

นายนิรันดร์ น้อยปอม
๑๐/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๗๘

นายวิกรม แซ่สง
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๗๙

นายณัฐนันท์ คณิกา
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๔ / ๑๗๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๘๘๐
นายณัฐวัตร แต้โล่

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๘๑

นายธนวัฒน์ หอมเจริญ
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๘๒

นายพงษ์พัฒน์ สุตะวงค์
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๘๓

นายวริศ วงษ์ชมภู
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๘๔

นายศุภฤกษ์ พรประสิทธิ

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๘๕

นายอภิวัฒน์ มุกดาหาร
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๘๖

นายอานนท์ สุจิตร
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๘๗

นายคุณัชญ์ ดอนงาม
๑๑/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๘๘

นายเจษฎา ชูก้าน
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๘๙

นายธนพนธ์ เพิมปลิก

่

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๙๐
นายธเนศ วิจิตรวงศ์

๒๔/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๙๑

นายธันยธรณ์ อินทับ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๙๒

นายธีระเทพ เสาทอง
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๙๓

นายนันทกร สังข์ยัง
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๙๔

นายปรัชญา นารถสิงห์
๑๗/๐๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๙๕

นายภัทรกฤต เขียวขำ

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๙๖

นายรัชฏ นาคสวัสดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๙๗

นายวีรพล สายหยุด
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๙๘

นายศิวพล สิทธิจินดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๘๙๙

นายศุภกิจ อ่อนศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๐๐
นายวิศิษฎ์ศักดิ

์

แดงสกุล
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๐๑
นายจิรายุทธ สาดคำ

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๐๒
นายชิษณุพงศ์ ระโยธี

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๐๓
นายณัฐวัตร มะลิดิน

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๐๔
นายพลภัทร คุณาสุธีรัตน์

๐๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๐๕
นายไพโรจน์ คุ้มแสง

๐๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๐๖
นายรัตนทัต เกตุสิงห์

๒๐/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๐๗
นายนฤนาท มายา

๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๐๘
นายเมธาวี ทองไสย

๒๐/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๐๙
นายศิวพงษ์ สิทธิจินดา

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๑๐
นางสาวกนกกานต์ บางเกตุ

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๑๑

นายเกริกฤทธิ

์

พ่วงน่วม
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๑๒

นายวงศกร จุตตะโน
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๑๓

นายวรวิช วรรณารักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๑๔

นายศราวุฒิ ริมหนองเรือ

๒๖/๑๑/๒๕๔๑

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๙๑๕

นายสิทธิโชติ จรรยา
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๑๖

นายอนุรักษ์ คำเวียงสา
๑๖/๐๗/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๑๗

นางสาวสุรัตชาฎา ปอมประเสริฐ
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๑๘

นายกฤษคมชาญ คำนัน
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๑๙

นายกิตตินันท์ จีนอ่อน
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๒๐
นายกิตติภัฎ แช่มขำ

๓๑/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๒๑

นายภานุกร เรือนก้อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๒๒

นายรัชฎะ เนือสีจัน

้

๑๐/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๒๓

นายอภิรักษ์ สถิตสุข
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๒๔

นายพุทธินันท์ มุขเมือง
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๒๕

นายรตน นุ่มจันทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๑๙๒๖

เด็กหญิงญานิศา ทองคำ
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนคลองวัดไร่ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๒๗

เด็กชายวันชนะ เทียงอยู่

่

๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงภาพิมล นิยมธรรมนิตย์
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงนภัสวรรณ อิงทม

้

๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา เลิศพรเกษม

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๓๑

เด็กหญิงรัญชนา แก้วดวงเล็ก
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๓๒

เด็กหญิงปวันรัตน์ มานุวงค์
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๓๓

เด็กหญิงวรรณพร คำเขือน

่

๐๘/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๓๔
เด็กหญิงกัญญารักษ์ ขำคง

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๓๕

เด็กหญิงธีรตา พรรณขาม
๒๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๓๖

เด็กหญิงกัลยา อยู่คง
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๓๗

เด็กชายศุภลักษณ์ วันทัศน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๓๘

เด็กชายเตวิช สุดยอด
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๓๙

เด็กหญิงวรัทยา ลีลารักษ์
๐๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๔๐
เด็กชายปฐิวัฒน์ ปาจันทร์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๔๑

เด็กชายกุลพัทธ์ บุญไสว
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๔๒

เด็กชายภาณุพงษ์ แจ้งอ่วม
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๔๓

เด็กหญิงเปรมฤดี แก่นพรมมา
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๔๔

เด็กชายปติภัทร หมอยา
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๔๕

เด็กหญิงรัชชนก วัฒนา
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๔๖

เด็กชายวีรภัทร น้อยทอง
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๔๗

เด็กชายธนกฤต นาคทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๔๘

เด็กชายหัสดิน กุตะนันท์
๑๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๔๙

เด็กชายรัตภูมิ พวงทอง
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๙๕๐
เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุญปวง

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๕๑

เด็กชายสิรวิชญ์ มากโภคา
๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๕๒

เด็กชายอัครพล กองแก้ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๕๓

เด็กชายจิณณะ ศรีละออ
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๕๔

เด็กชายวรกันต์ จันทร์ศิริ
๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๕๕

เด็กชายกันต์ดนัย มีแสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๕๖

เด็กชายสุริยา โคตรสิงห์
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๕๗

เด็กชายสุชัยณัฐ เพ็ญศรี
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๕๘

เด็กชายธีรภัทร์ พลอยคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๕๙
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ พูลทอง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๖๐
เด็กหญิงศศิภา สมภักดี

๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๖๑

เด็กหญิงเปมิกา ตันวิพงษ์ตระกูล
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๖๒
เด็กหญิงบวรลักษณ์ กิตติวัฒนศักดิ

์

๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๖๓

เด็กหญิงปนรัตน์ เพชรจินดา
๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๖๔

เด็กหญิงวรรณพร นิยมธรรมนิตย์
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๖๕

เด็กหญิงสุพิชญา กลันเขียว

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๖๖

เด็กหญิงเจนจิรา นุ่มสุข
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๖๗

เด็กหญิงขวัญกมล พาสี
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๖๘

เด็กหญิงดวงเนตร เรืองคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๖๙

เด็กหญิงอรณิชา แก้วจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๗๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา แย้มภู

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๗๑
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ดาวเรือง

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๗๒

เด็กหญิงผกามาศ จิตตระกูล
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๗๓

เด็กชายวชิรวิทย์ ชวนชม
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๗๔

เด็กหญิงนฤมล เจริญพงศ์
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๗๕

เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทุมลา
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๗๖

เด็กชายธีราทร สิงสอน
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๗๗

เด็กชายกุลบุรุษ รุ่งแจ้งดี
๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๗๘

เด็กชายปฏิภัทธ์ กึกก้อง
๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๗๙

เด็กชายวชิรกร บานทอง
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๘๐
เด็กหญิงณัฐนิชา อินทรเถือน

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๘๑

เด็กหญิงธนาภา เชือเพชร

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๘๒

เด็กหญิงวัชราพร ลอดเกตุ
๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๘๓

เด็กชายธีธัช ศิริเทวาลัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๘๔

เด็กชายธีรภาพ แก้วเขียน

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๑๙๘๕

เด็กหญิงศิรภัสสร นำทรัพย์
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๘๖

เด็กหญิงปภาวี เกิดพรม

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๘๗

เด็กหญิงรักชนก อิงทม

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๘๘

เด็กหญิงลสิตา โคตรสิงห์
๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๘๙

เด็กหญิงทิยดา ขันติวงศ์
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๙๐
เด็กหญิงพิชญ์สินี ซิฮะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๙๑

เด็กหญิงอศริยา ควรชม
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๙๒

เด็กชายวิทวัส ถีระแก้ว
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๙๓

เด็กชายชนะภัทร เกตุสุวรรณ
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๙๔

เด็กหญิงกฤติมา มีเพชร
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๙๕

เด็กชายอัษฎาวุฒิ โพธิวิเศษ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๙๖

เด็กหญิงพิมชนก พลตือ

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๙๗

เด็กหญิงอริสา ทองดอนง้าว
๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๙๘

เด็กหญิงกานติมา สุดแก้ว
๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๑๙๙๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดสิน
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๐๐
เด็กชายธเนศ คงทอง

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๐๑
เด็กชายวรากร นอบเผือก

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๐๒
เด็กชายจันทรพงศ์ ผสม

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๐๓
เด็กชายธงไชย เกิดจันทร์

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๐๔
เด็กชายสุรศักดิ

์

สุขน้อย

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๐๕
เด็กหญิงนภัสสร หาสี

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๐๖
เด็กหญิงกรกนก วิชัย

๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๐๗
เด็กหญิงทิพปภา มังมี

่

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๐๘
เด็กชายวิวัฒน์ โพธิหอม

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๐๙
เด็กชายศุภกร สุขสถิตย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๑๐
เด็กชายเดชดำรง ประทุมสูตร

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๑๑
เด็กชายสิทธิชัย

โพธิศรีมหาโภชน์

์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๑๒
เด็กชายธีรพงศ์ คงทรัพย์

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๑๓
เด็กชายปฏิพันธ์ ศรีงาม

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงศิรินภา เผ่าคนชม

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงอุษา อินทุย

๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๑๖
เด็กชายจริวัฒน์ หยวกอ่อง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๑๗
เด็กชายจิโรจ ทองดี

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๑๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา สิงห์โตทอง

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๑๙
เด็กชายธนากร เขียวดำ

๒๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงวรัญญา ไกรเกตุ

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงพิมพิศา พลสวัสดิ

์

๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๒๒
เด็กชายธนายุต กิงจ้อ

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๒๓
เด็กชายนิพัทธ์ ศักดี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๒๔
เด็กชายพิพัฒน์ เขียวดำ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๒๕
เด็กชายณัฐนันทน์ มากมี

๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๒๖
เด็กชายก้องภพ ประสบสุข

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๒๗
เด็กชายโภคิน บานแย้ม

๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๒๘
เด็กชายวายุ นิยมรักษ์

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายมงคล นาอ้อม

๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายอาณัติ ราชขวัญ

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายนราภัทร พิมรักษา

๐๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายณัฐพล ภูษา

๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๓๓
เด็กหญิงฐิตาพร สิงห์แรง

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๓๔
เด็กหญิงอาภัสรา รอดเกตุ

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๓๕
เด็กหญิงอพิณญา สีลือ

๒๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๓๖
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ มีพร้อม

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๓๗
เด็กหญิงจิรนันท์ อำพรม

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๓๘
เด็กหญิงสุภาวดี ทองใย

๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงเนตรนภา ดาวเรือง

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๔๐
เด็กชายจักรกฤษณ์ จาดเปรม

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๔๑
เด็กชายศุภโชค มันปลูก

่

๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงสมิตานัน บ่อ้น

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงอภัสรา ก้อนคง

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๔๔
เด็กหญิงสายนำผึง

้

จันทร์กรา
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงนลินี คุ้มภัย

๐๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๔๖
เด็กชายเจษฎา พันธุ์เชือ

้

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายปริเยศ แก้วปญญา

๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงณัฐกานต์ แก้วศรีทัศน์

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงอรัญญา พิมรักษา

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๔๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงทรงพร พูลประโยชน์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๒๐๕๑
เด็กหญิงสุธินันท์ จันทะวิชัย

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๒๐๕๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เชือเพชร

้

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายอภิชาติ เพ็ชรหนู

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดหล่ายโพธิ

์

 

พล ๓๔๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายศรัณญ์ ยศบุญ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๐๕๕
เด็กชายจารุเดช ช้างทอง

๒๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายอมรเทพ ณะพล

๑๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายเมธิชัย ส่งทับใหม่

๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๕๘
เด็กชายภาณุวัตร์ เนียมเหลียม

่

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๕๙
เด็กหญิงธัญพิมล ทองขาว

๑๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๖๐
เด็กหญิงภัครจิราพร ปานทอง

๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๖๑
เด็กหญิงจารุกัญญ์ น้อยเอียม

่

๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๖๒
เด็กชายชลธี เปรมโพธิ

์

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๖๓
เด็กหญิงกฤติยา นพเก้า

๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงณัฐกมล เพ็ชรเกิด

๒๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๖๕
เด็กชายอัคคพล ทิพบุญทอง

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๖๖
เด็กหญิงกมลชนก เอียมอ่อน

่

๐๒/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๖๗
เด็กหญิงสุชาวดี บุศย์นำเพชร

๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๖๘
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

จันทรวิโรจน์
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๖๙
เด็กชายธนภูมิ ทับทิมทอง

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๗๐
เด็กชายจิตริน สีคต

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๗๑
เด็กชายมงคล พัดภู่

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๗๒
เด็กชายสิรภัทร ปนม่วง

๑๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๗๓
เด็กชายณัฐพล พัชนี

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๗๔
เด็กชายธนา สมทรง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๗๕
เด็กชายอานัส สมศรี

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๗๖
เด็กหญิงสายธาร แย้มขยัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๗๗
เด็กหญิงอนัญญา ประภามณฑล

๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๗๘
เด็กหญิงสุทธิราภรณ์ พันอินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๗๙
เด็กชายวีรวุฒิ ย้อนเพชร

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๘๐
เด็กชายพิเชษฐ์ ชนะกูล

๐๙/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๘๑
เด็กชายทิวากร จับแก้ว

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๘๒
เด็กชายวิทยา พัวทา

้

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๘๓
เด็กชายพุทธลักษณ์ มังมี

่

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๘๔
เด็กชายกิตติพงษ์ ภู่สะอาด

๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๘๕
เด็กชายโสภณ มะลิดิน

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๘๖
เด็กหญิงแพรนภา จันทร์โชติ

๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๘๗
เด็กหญิงณิชากร สายดวง

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๘๘
เด็กชายรัฐภูมิ พัดภู่

๑๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๘๙
เด็กหญิงเขมิกา สืบศรี

๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๐๙๐
เด็กหญิงอารยา วงษ์เจริญ

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๙๑
เด็กชายธีรศักดิ

์

แก่นจันทร์
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๙๒
เด็กชายพชรพล สุขสวาสดิ

์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๙๓
เด็กชายอนุวัฒน์ อัตราช

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๙๔
เด็กชายปฎิภาณ ช้างทอง

๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๙๕
เด็กชายพันธวีร์ จันทร์โปรด

๐๓/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๙๖
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ทิพย์คูนอก

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๙๗
เด็กหญิงณัฐณิชา สีม่วง

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๙๘
เด็กหญิงสุวนันท์ พรหมศรี

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๐๙๙
เด็กหญิงชิดชนก โลหะ

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๐๐
เด็กหญิงอภิสร มังสา

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๐๑
เด็กหญิงณัฐาพร ช้างยืนยง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๐๒
เด็กหญิงชญาภา ขุนสุริยะ

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๐๓
เด็กชายพิภูษณะ สุระพร

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๐๔
เด็กชายพงศภัค พระรอด

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๐๕
เด็กหญิงชนาพร ต้อนโสกี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๐๖
เด็กหญิงอรจิรา ขันสู้การ

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๐๗
เด็กชายโมไนย นาคศรี

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๐๘ เด็กหญิงกันทราลักษณ์
สวัสดินะที

์

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๐๙
เด็กหญิงกรรณิกา มะลิวัลย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๑๐
เด็กชายธนวันต์ เดชารัมย์

๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๑๑

เด็กหญิงธัญญานุช เปาปา
๑๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๑๒

เด็กหญิงบุษบา สายเมฆ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๑๓

เด็กหญิงธนัชญา ขุนสุริยะ
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๑๔

เด็กหญิงกนกวรรณ เต็งดี
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๑๕

เด็กชายทวีทรัพย์ คุ้มภัย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๑๖

เด็กชายพัทรพล ประเสริฐ
๐๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๑๗

เด็กชายชินกฤต ภักดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเสวยซุง วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๑๘

เด็กชายรัฐภูมิ คุ้มภัย
๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๑๙

เด็กชายกิตติพัฒน์ เรือศรีจันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๒๐
นางสาวสุธัญรัตน์ ใจขันธ์ ๔/๔/๒๕๓๐ โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๒๑

นายพนม เขียวปน
๒๕/๑๐/๒๕๐๒

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๒๒

เด็กหญิงรัตนากร เรืองเหล็ก
๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๒๓

เด็กหญิงกมลมาลย์ สมสนุก
๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๒๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ โพธินา

์

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๑๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ต่ายคง
๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๒๖

เด็กชายบุญธโชค บุญเวียง
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๒๗

เด็กหญิงธัญวรัตม์ เขียวรัมย์

๑๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๒๘

เด็กหญิงนราวดี เอมอำ
๐๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๒๙

เด็กหญิงณัฐกมล ต่ายคง
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๓๐
เด็กชายจิรพงศ์ ธูปหอม

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๔๖๐/๒๑๓๑

เด็กหญิงสิรภัทร สุขประเสริฐ
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ วัดย่านใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๒๑๓๒

เด็กหญิงอคิราณ์ บุญเข็ม
๐๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๓๓

เด็กชายธราเทพ เกิดปน
๐๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๖๐/๒๑๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา ฉิมเนียม
๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๖๐/๒๑๓๕

เด็กหญิงศุภนิดา สินชิต
๐๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๖๐/๒๑๓๖

เด็กหญิงอภัสรา คำมี
๐๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๔๖๐/๒๑๓๗

เด็กหญิงณิชาภัทร วงษ์จำปา
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคุยม่วง วัดคุยม่วง  

พล ๓๔๖๐/๒๑๓๘

เด็กหญิงกรกนก รูลระวรรณ

๒๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๖๐/๒๑๓๙

เด็กหญิงสุธิตา ซังยืนยง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๖๐/๒๑๔๐
นายสยมภู เย็นเวียน

๐๒/๐๕/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๖๐/๒๑๔๑

เด็กหญิงศศิกานต์ นิลเพชร
๑๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๖๐/๒๑๔๒

นางสาววรนิษฐา แก้วมา
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๔๖๐/๒๑๔๓

เด็กหญิงฑิมาพร พ่วงรอด
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๔๔

เด็กชายวรวัชร์ นาคสุข

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๔๕

เด็กชายชัยวุฒิ หงษ์สีทอง
๑๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๔๖

เด็กชายณัฐวุฒิ มิแดนไผ่
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๔๗

เด็กหญิงธนาพร โต๊ะทราย
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๔๘

เด็กหญิงปยนันท์ ชุ่มเชือ

้

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๔๙

เด็กหญิงศิริรัตน์ กลำศรี
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๕๐
เด็กชายปพนธีร์ บัวแก้วดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๕๑

เด็กหญิงพรไพลิน ก๊กเครือ
๒๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๕๒

เด็กหญิงนภัสสร บุษษะ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๕๓

เด็กหญิงรัตนา โตพงษ์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๕๔

เด็กหญิงสุภัรา เม่นขาว
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๕๕

เด็กหญิงณัฐณิชา ภูมิแกดำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๕๖

นางสาวกชกร ลาวัลย์
๑๘/๓/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านหนองกรับ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๕๗

นางสาวนันทนา จูมสูงเนิน
๑๗/๑/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านหนองกรับ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๕๘

นางวิชญาดา ปญญามา

๒๔/๑๒/๒๕๑๗

โรงเรียนบ้านหนองกรับ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๕๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ เทียนขาว
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรับ วัดเกาะจันทร์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๑๖๐
เด็กหญิงสุชาดา โกศรี

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรับ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๖๑

เด็กชายธวัชชัย ปานทิพย์
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรับ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๖๒

เด็กหญิงอริสา เล็กกลิน

่

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกรับ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๖๓

เด็กหญิงกัลยาพร ผิวมาน้อย
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรับ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๖๔

เด็กหญิงณิชารีย์ เกิดแพร
๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกรับ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๖๕

นางณัฏฐพิมล สำรี ๙/๖/๒๕๒๖ โรงเรียนบ้านหนองกรับ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๖๖

เด็กหญิงพรไพลิน เรืองปาน
๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๖๗

เด็กหญิงยานี ยิมแพร

้

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๖๘

เด็กหญิงนันทวัน จ้อยนิล
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๔๖๐/๒๑๖๙

เด็กหญิงวรัญญา จงแช่ม
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๗๐
เด็กชายชีนดนัย ทรัพย์เจริญ

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๗๑

เด็กหญิงนิชา จิตรพินิจ
๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๗๒

เด็กหญิงพีรดา ฤทธิศักดิ

์ ์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๗๓

เด็กชายณัฐฌากร พรมทา
๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๗๔

เด็กหญิงสุพิชญา แท่นทอง
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๗๕

เด็กหญิงอรพลิน เพ็งด้วง
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๗๖

เด็กชายสรวิศ พึงทรัพย์

่

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๗๗

เด็กชายศุภชัย ประดิษฐ์ทอง
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๗๘

เด็กหญิงศศินา รุ่งเรือง
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๗๙

เด็กชายชวกรณ์ เรืองฤทธิ

์

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๘๐
เด็กชายอภิวุฒิ เวียงนนท์

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๒๑๘๑

เด็กชายนันทวัฒน์ ตะวงษ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๘๒

เด็กชายอนุภัทร ชูเกียรติ
๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๘๓

เด็กชายจิรวัฒน์ บัววังโปร่ง

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๘๔

เด็กชายฐิรพงศ์ ทับทิมทอง

๒๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๘๕

เด็กชายทศวรรษ บัววังโปร่ง
๑๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๘๖

เด็กชายศุภกร อินทร์มะตูม
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๘๗

เด็กชายสรวิศ บัววังโปร่ง
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๘๘

เด็กหญิงขวัญกมล อาจบึงลำ
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๘๙

เด็กหญิงนิธินันท์ แพรดำ
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๙๐
เด็กหญิงประกายมุข พ่วงรอด

๓๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๙๑

เด็กชายปญญพนต์ อ้นเรือนจันทร์
๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๙๒

เด็กชายบุญชรัชมิ

์

จันบ้านคลอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๙๓

เด็กชายปรเมษ กัลเกตุ
๒๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๙๔

เด็กชายพีรพล สีบ้านแกร

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๑๙๕

เด็กหญิงวาสนา ใจงาม
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๙๖

เด็กหญิงนันทกานต์ คำดี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๙๗

เด็กชายชัยนันท์ เดือนเพ็ง
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๙๘

เด็กชายธนากรณ์ งามขำ
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๑๙๙

เด็กชายกฤษดา พูนเปยม
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๐๐
เด็กชายกิตติพงศ์ แซ่ล้อ

๒๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๐๑
เด็กชายกฤษฏิ

์

คลีวงษ์

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๐๒
เด็กชายณเรศ ขำชาวนา

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๐๓
เด็กชายดนัย ทับทิมทอง

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๐๔
เด็กชายปณณวัฒน์ มังขันหมาก

่

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๐๕
เด็กชายวริทธิ

์

มากจุ้ย
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๐๖
เด็กชายวิษรุต ฉิมศิริ

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๐๗
เด็กชายปฏิพล แปลกเงิน

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๐๘
เด็กหญิงณัฐธิดา มากทรัพย์

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๐๙
เด็กชายนวดล บุญเพ็ชร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๑๐
เด็กหญิงจารุวรรณ แก้วสาร

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ วัดกรุงศรีเจริญ  

พล ๓๔๖๐/๒๒๑๑

เด็กชายจิรพนธ์ โกสิงห์
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๑๒

เด็กชายรังสันต์ จันทโชติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๑๓

เด็กชายสิริเชษฐ์ จันทร์เขียว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๑๔
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ นุชเจ็ก

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๑๕

เด็กชายนราพัฒน์ นาถำทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๑๖

เด็กชายอดิเทพ พันพัด
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๑๗

เด็กชายสุพจน์ นิยม
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๑๘

เด็กชายนุกูล ขำนำคู้
๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๑๙

เด็กชายทวีศักดิ

์

แจ้งสวะ
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๒๐
เด็กหญิงธนาภา พวงทอง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๒๑

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส หลวงราช
๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๒๒

เด็กหญิงมีนา โสดาสี
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๒๓

เด็กหญิงสุพรรษา ทองมาลัย

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโคกสลุด วัดโคกสลุด  

พล ๓๔๖๐/๒๒๒๔

เด็กชายภาณุพงศ์ อินทุรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม วัดท่ามะขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๒๕

เด็กชายสุรยุทธ กลัดเนินกุ่ม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม วัดท่ามะขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๒๖

เด็กหญิงณัฐชา ชนะชัยศึก
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม วัดท่ามะขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๒๗

เด็กหญิงกรรณิกา ปนทอง
๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่ามะขาม วัดท่ามะขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๒๘

เด็กหญิงสุวรรนิสา สายสุวรรณ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม วัดท่ามะขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๒๙

เด็กหญิงกนกวรรณ กลัดเนินกุ่ม

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม วัดท่ามะขาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๔ / ๑๗๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๒๓๐
เด็กชายอดิเทพ แก้วยงค์

๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม วัดท่ามะขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๓๑

เด็กหญิงฐิติมา นาคประสิทธิ

์

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่ามะขาม วัดท่ามะขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๓๒

เด็กหญิงแพรวนภา ธูปเกิด
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม วัดท่ามะขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๓๓

เด็กหญิงพงศ์ผกา สอนสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม วัดท่ามะขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๓๔

เด็กชายศุภกฤต บุญเซ็ง
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๓๕

เด็กชายอัจฉริยะ สิงห์สอน
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๓๖

เด็กชายเจนภพ สุขเจริญ
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๓๗

เด็กชายประเวทย์ อำสำลี
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๓๘

เด็กชายประวิทย์ อำสำลี
๑๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๓๙

เด็กชายดนัย คำขาว
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๔๐
เด็กชายญาณวิทย์ ขำนคร

๐๒/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๔๑

เด็กหญิงอัญชิสา สีฉิม
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๔๒

เด็กหญิงอรัญญา สุวรรณโชค
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๔๓

เด็กหญิงวรรณวิสา เรือนดารา
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๔๔

เด็กหญิงอรกมล อำสำลี
๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๔๕

เด็กชายพงศกร ปุยทอง
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๔๖

เด็กหญิงคีตภัทร ยอดเพชร
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๔๗

เด็กหญิงกุลรัตน์ คงเนียม
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๔๘

เด็กหญิงเขมจิรา เจนใจ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๔๙

เด็กหญิงปนเพชร พันธ์มณี
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๕๐
เด็กชายศิวกร นุ้ยเย็น

๒๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๕๑

เด็กชายณัฐวุฒิ แย้มทัศน์
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๕๒

เด็กชายณภัทร ชืนอารมณ์

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๕๓

เด็กชายธนากร จันทรา
๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๕๔

เด็กชายธนัท เรืองศิริ
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๔๖๐/๒๒๕๕

เด็กหญิงนันทิดา เนียมจันทร์
๒๕/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนราษฎร์ดำริ วัดประสาทศรัทธา  

พล ๓๔๖๐/๒๒๕๖

เด็กชายเยาวราช หว่างเชนทร์
๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ดำริ วัดประสาทศรัทธา  

พล ๓๔๖๐/๒๒๕๗

เด็กชายบุญฤทธิ

์

นุ้ยเย็น
๒๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์ดำริ วัดประสาทศรัทธา  

พล ๓๔๖๐/๒๒๕๘

เด็กหญิงวิภาพร ทับเอม
๒๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์ดำริ วัดประสาทศรัทธา  

พล ๓๔๖๐/๒๒๕๙

เด็กหญิงอินทิพร โตเมฆ
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์ดำริ วัดประสาทศรัทธา  

พล ๓๔๖๐/๒๒๖๐
เด็กหญิงณัฐกานต์ มานะวงศ์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ดำริ วัดประสาทศรัทธา  

พล ๓๔๖๐/๒๒๖๑

เด็กหญิงรัตนาวดี จันทรมงคล

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ดำริ วัดประสาทศรัทธา  

พล ๓๔๖๐/๒๒๖๒

เด็กหญิงณัฐธิดา ชมเมืองมิง

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ดำริ วัดประสาทศรัทธา  

พล ๓๔๖๐/๒๒๖๓

เด็กชายเจษฎา บุญราชแขวง

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ดำริ วัดประสาทศรัทธา  

พล ๓๔๖๐/๒๒๖๔

นายนรุตม์ เขียวขำ
๐๖/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนราษฎร์ดำริ วัดประสาทศรัทธา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๒๖๕

เด็กชายปฏิภาณ ธูปบูชา
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดย่านยาว วัดย่านยาว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๖๖

เด็กหญิงวิลาวัลย์ ปนคล้าย
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดย่านยาว วัดย่านยาว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๖๗

เด็กชายธีรภัทร ชอนหนองบอน
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๖๘

เด็กชายปฏิพัทธ์ สุขนวน
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๖๙

เด็กชายศราวุฒิ วนกาวี
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๗๐
เด็กชายนภดล ผลอุดสาห์

๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๗๑

เด็กหญิงทิพย์สุดา ฤทธิไธสง

์

๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๗๒

เด็กหญิงอันธิกา เม่นชาวนา
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๗๓

เด็กหญิงพลอยศิลา ถนอมชาติ
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๗๔

เด็กหญิงปยะนันต์ มาโพธิชัย

์

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๗๕

เด็กหญิงนภัสสรา เศษผักหวาน
๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๗๖

เด็กหญิงภาสุวีย์ อู่ไทย
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๗๗ เด็กหญิงประภาพรรณ
พิชัยพานิช

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๗๘

เด็กหญิงวาริน กลินชาวนา

่

๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๗๙

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ธูปชาวนา
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๘๐
เด็กชายรพีภัทร์ เพ็ชรเทียน

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๘๑

เด็กหญิงนรีรัตน์ ธัญญเจริญ
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๘๒

เด็กหญิงมนัญชยา สุดมี
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๘๓

เด็กชายกฤษณะ กะนันตัง

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๘๔

เด็กชายณัฐพล บุญถึง
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๘๕

เด็กชายณัฐพงษ์ พานเสือ
๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๔๖๐/๒๒๘๖

เด็กชายนิธิกร ยอดสุวรรณ์
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๘๗

เด็กชายกิตติกวิน พลสว่าง
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๘๘

เด็กหญิงณิชากร สาดสี
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๘๙

เด็กชายวันชัย วรรณมหินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๙๐
เด็กหญิงสุฑาทิพย์ สร้อยทอง

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๙๑

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีทอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๙๒

เด็กชายภานุพงศ์ ภูมิผล
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๙๓

เด็กชายพลากร สิงห์วิเชียร
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๙๔

เด็กหญิงกุลภรณ์ บัววังโปร่ง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๙๕

เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สอนเจริญ
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๔๖๐/๒๒๙๖

เด็กหญิงอริสรา คงฤทธิ

์

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

กศน.อำเภอวัดโบสถ์ วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๒๙๗

นางสาวพรไพลิน กลำสามเรือน  กศน.อำเภอวัดโบสถ์ วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๒๙๘

นายพีรยุทธ อินทร์แก้ว  กศน.อำเภอวัดโบสถ์ วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๒๙๙

นายสมศักดิ

์

ใยบัว  กศน.อำเภอวัดโบสถ์ วัดช่างเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๓๐๐
นางจิบ

๊

พิมพา
๐๗/๑๒/๒๕๒๖

กศน.อำเภอวัดโบสถ์ วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๐๑
นางสาวสิริลักษณ์ มีเย็น

๓๐/๐๑/๒๕๓๗

กศน.อำเภอวัดโบสถ์ วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๐๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ กลับเทศ

๒๑/๐๑/๒๕๔๕

กศน.อำเภอวัดโบสถ์ วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๐๓
นายพุฒิพร จันทร์สว่าง

๒๖/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอวัดโบสถ์ วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๐๔
เด็กชายกฤตธิพงษ์ แสนบุราณ

๑๘/๐๙/๒๕๔๓

กศน.อำเภอวัดโบสถ์ วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๐๕
เด็กชายกิตติธัช ทองสินธุ์

๒๘/๐๖/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๐๖
เด็กชายณัฐวุฒิ มียวน

๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๐๗
เด็กชายปรเมทร์ แก้วกอง

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๐๘
เด็กชายภูผา เหม็นแดง

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๐๙
เด็กชายยงวิทย์ คร้ามมี

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๑๐
เด็กหญิงกฤษณา ทัพหนุน

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๑๑

เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ส่ง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๑๒

เด็กหญิงจุฑามาส น้อยบัว
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๑๓

เด็กหญิงชนินาท แสงกรด
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๑๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ เทียนสว่าง
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๑๕

เด็กหญิงณิภาศรา ฉายบาง
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๑๖

เด็กหญิงธัญญาดา แดงเรือง
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๑๗

เด็กหญิงนันทินี อยู่เพชร
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๑๘

เด็กหญิงนิศารัตน์ เกิดโภคา
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๑๙

เด็กหญิงพรภิมล จันทร์สำราญ
๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๒๐
เด็กหญิงวีราพร กลินน้อย

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๒๑

เด็กชายกัจจาฤกษ์ ศรีภิรมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๒๒

เด็กชายกิตติพงษ์ ดีพัด
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๒๓

เด็กชายธนากร สังข์เปรียว

้

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๒๔

เด็กชายพีรภัทร ยังยืน

่

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๒๕

เด็กชายสรชัช ทองสอาด
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๒๖

เด็กชายอธิจิตร วรรณพฤติ
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๒๗

เด็กชายอนันต์ยศ ธรรมกุ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๒๘

เด็กชายอภิวิชญ์ แก้วกอง
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๒๙

เด็กหญิงกมลวรรณ เสนาะสำเนียง
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๓๐
เด็กหญิงกัญญานัฐ อินกอง

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๓๑
เด็กหญิงกัญญารัตน์ สาทจิม

๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๓๒

เด็กหญิงชาลิสา อ่อนดาบ
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๓๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ กุลเจ็ก
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๓๔

เด็กหญิงนนธิญา แชมี
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๓๓๕

เด็กหญิงปริญญา อินทร์วัฒน์
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๓๖

เด็กหญิงปญญดา ยิมดี

้

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๓๗

เด็กชายดนุสิทธิ

์

ปานมี
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๓๘

เด็กชายอนุวรรตน์ การะเกตุ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๓๙

เด็กหญิงเกสรา พูลนุช
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๔๐
เด็กหญิงคริษฐา พันวัฒนากาจี

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๔๑

เด็กหญิงนงนภัส ทองจันทร์เทา
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๔๒

เด็กหญิงนุชนาฎ อุ่นวงค์
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๔๓

เด็กหญิงภัทราพร ศรีภิรมย์
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๔๔

เด็กหญิงวริศรา เขียวไทร
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๔๕

เด็กหญิงสุณีย์ เจริญรัมย์
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๔๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ โภชโสภา
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๔๗

เด็กชายสิทธิพร นาคยิม

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๔๘

เด็กหญิงมานิตา มียวน
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๔๙

เด็กหญิงอริสรา อ้อนพรรณา
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๕๐
นางสาวธันย์ชนก ตุ้มเรือง

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๕๑

นายภาณุพงศ์ พรมมา
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๕๒

นายศุภากร พระโพธิ

์

๒๔/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๕๓

นางสาวณัฐกิตย์ สามเกษร
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๕๔

นายนฤเบศร์ รักแก้ว
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๕๕

นายอนนต์ คำมีมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๕๖

นางสาวเกวลิน กุซัว
๐๘/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๕๗

นางสาวฐิตาภา วันเทียง

่

๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๕๘

นางสาวธมนวรรณ สมเฉลา
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๕๙

นางสาวปาริชาติ คำจันทา
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๖๐
นางสาวพุทธิตา ทองทิม

๑๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๖๑

นายจิรศักดิ

์

คุ้มคำ
๑๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๖๒

นายโชคอนันต์ มังอ่อน

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๖๓

นางสาววฤทธิตา

์

ทิมอาด
๑๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๖๔

นายสิทธิชัย กุลคง
๐๘/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๔๖๐/๒๓๖๕

เด็กหญิงนำฝน อ่องเนียม
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายกฤษฎา แก้วประเสริฐ
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายสาธิต ฉิมไหล
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๖๐/๒๓๖๘

เด็กชายไกรวิชญ์ ฉิมไหล
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๔๖๐/๒๓๖๙

เด็กชายศุภชัย แก้วกรวย
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายภูริพัฒน์ แก้วฉิม

๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๗๑

เด็กหญิงสุวดี ริวแพร

้

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๗๒
เด็กหญิงจรรยวรรณ คำคะมูล

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงวนัสนันท์ สุ่มรอด
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายนนท์ภัทร เอียมพันธ์

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายพัทธดนย์ แพ่งอำ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๗๖

เด็กหญิงนีรนุช น้อยเดช
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๗๗

เด็กหญิงวรรณภา กุลการแก้ว
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๗๘

เด็กหญิงนิยดา ถมดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๗๙

เด็กหญิงชุติกาญจน์ คำจุน
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงอรปรียา โนลา

๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงชลธิชา น้อยเดช
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๘๒

เด็กชายหิรัณยา ธงชัย
๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๔๖๐/๒๓๘๓

เด็กหญิงรินรดา สุวรรณโณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๔๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงสุพรรษา กุลคุ้ม
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๔๖๐/๒๓๘๕

เด็กชายศุภกิตติ

์

เทพวงค์

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงพิชชาภา รอดเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๘๗

เด็กชายอภิชาติ แก้วคำ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๘๘

เด็กหญิงศรัญพร ทองคำ
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๘๙

เด็กชายชลชาติ โพพันพา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงศุราภรณ์ โพพันพา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๙๑

เด็กชายธนภัทร ภู่สุวรรณ
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๙๒

เด็กชายภูมิศักดิ

์

ศรีสุนันท์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงศศิวิมล พิมอูป
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๙๔

เด็กหญิงนวรัตน์ โพธิสวัสดิ

์ ์

๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายณัฐพล ศรีสุนันท์
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๙๖

เด็กหญิงจินดารัตน์ ขำเลิศ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายศติยา กรวยสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๙๘

เด็กชายทิวา สุกคง
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๓๙๙

เด็กชายจักรพันธ์ กุหลาบศรี
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๔๐๐
เด็กชายโชคอนันต์ ศรีเหรา

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๔๐๑
เด็กชายชานันท์ นัยนา

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงอัญญิกา พรมใจ

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงสุนิศา เจริญภาพ

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงลัทธวรรณ ตามระเบียบ

๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๔๐๕
เด็กหญิงกวิสรา เทียนโสภา

๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายธนกฤต เรืองโรจน์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๔๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายสิทธิภาคย์ ลีศรี

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๐๘
เด็กหญิงขวัญจิรา จันทะลาศ

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงชวิศา บุญอาจ

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงปทมาพร ฉิมศรี

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๑๑

เด็กหญิงมัลลิกา จันทะคุณ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๑๒

เด็กหญิงวิไลพร ดาธูป
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๑๓

เด็กหญิงพุทธิตา บุญช่วยชู
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายคมกริช อินทสุวรรณ
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายสุธิมนต์ ผันวงศ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๑๖

เด็กหญิงกฤษณา โพธินอก

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๑๗

เด็กหญิงภาวินี จันจี
๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๑๘

เด็กหญิงสร้อยทิพย์ กันสี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๑๙

เด็กชายธีรเมธ สุขมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายนันทิพัฒน์ บัวแก้ว

๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๒๑

นายอัครชัย สายสะอาด
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๒๒

นางสาวมนสิชา กลมพัว

้

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๒๓

นายอุกฤษฎ์ มะลิวงษ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๒๔

นางสาวนิลดา บัวทองท้าว
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๒๕

นายธีรเมธ เมืองฮุน
๐๘/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงอรวี ศรีสอน
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงสุมลธา สนวา

๒๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงชลกร บุญสอาด
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๖๐/๒๔๒๙

เด็กหญิงเกศวลี ศรีนาราง
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๔๖๐/๒๔๓๐
เด็กหญิงนลินนิภา เจริญเรือง

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง วัดห้วยเจียง  

พล ๓๔๖๐/๒๔๓๑
เด็กหญิงพิมพ์พะแพง มีมา

๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง วัดห้วยเจียง  

พล ๓๔๖๐/๒๔๓๒

เด็กชายเอกรัตน์ บัวด้วง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)
วัดทองแท้  

พล ๓๔๖๐/๒๔๓๓

เด็กหญิงพรนภา ทองบุญจันทร์
๒๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)
วัดทองแท้  

พล ๓๔๖๐/๒๔๓๔

เด็กหญิงณัฐชา มีเรือง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)

วัดทองแท้  

พล ๓๔๖๐/๒๔๓๕

เด็กหญิงชญานิศ จันทร์ชนะ
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)
วัดทองแท้  

พล ๓๔๖๐/๒๔๓๖

เด็กหญิงปุณยนุช อินทร์มณี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)
วัดทองแท้  

พล ๓๔๖๐/๒๔๓๗

เด็กหญิงพัชรี ดำรงเลิศศิริกุล
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)
วัดทองแท้  

พล ๓๔๖๐/๒๔๓๘

เด็กหญิงพัชนีกรณ์ แสนยะเสน

๑๘/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)

วัดทองแท้  

พล ๓๔๖๐/๒๔๓๙

เด็กหญิงอินทิรา อาสาสมัคร
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๔๔๐
เด็กหญิงปณิดา ทองยิม

้

๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงพัชรินธร จันทะคุณ
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๔๔๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

พักประเสริฐ
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๔๓

เด็กชายพัชรพล ไชยพงษ์
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๔๔

เด็กชายวชิรวิทญ์ เชาวรัตน์
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๔๕

เด็กชายธนา จันทร์ปรุง
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายมนัสชัย คำเขียว

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๔๗
เด็กชายปองวุฒิภัทร คงวิเศษ

๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๔๘

เด็กชายภาคภูมิ พรมสว่าง
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๔๙

เด็กชายพีรภาส ต้วนพงษ์
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๕๐
เด็กชายภาสกร ณีวงษ์

๑๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๕๑

เด็กชายณรงศักดิ

์

ทองหล่อ
๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายทนงศักดิ

์

แซ่ตัน
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๕๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ด้วงหนองบัว
๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๕๔

เด็กหญิงสิเรียม ทิทอง
๐๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงนฤกานต์ ตนะทิพย์
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงสุธิมา ศรีอินทร์
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงธาราวัลย์ แสนพรม
๑๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงแพรวา ศรีสุระ
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๕๙

เด็กชายวิชญ์พล ทองหมัน

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงวรรณษา ปานคง

๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายภาณุเดช คุ้มท้วม

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๖๒

เด็กหญิงกัลยาณี จำรูญ
๒๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๖๓

เด็กหญิงกัลยรัตน์ นามศิริ
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนเสนา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายอิทธิกร ศรีคำ
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๖๖

เด็กหญิงอัญชิสา หว่างเชน
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๖๗
เด็กหญิงพัฒฐรีวรรณ พัดพรม

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๖๘

เด็กชายอภิวิชญ์ นาคปนคำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๖๙

เด็กหญิงธัญพิมล นาคคงคำ
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงเมธาพร อยู่เพชร

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๗๑

เด็กชายปรเมษฐ์ ศรีนุ่ม
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงณัฐณิชา บุญขำ
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงกรรณิการ์ รุ่งบาง
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๗๔

เด็กชายอนุชา สานำอ่าง
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงสินีนาฏ เนียมมา

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงมนทกานต์ มันทอง

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๗๗

เด็กหญิงอำภวรรณ แดงสว่าง
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๗๘

เด็กหญิงปณิดา อ่อนดาบ
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๗๙

เด็กหญิงจิรนันท์ น้อยนาค
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๘๐
เด็กหญิงสิริทรัพย์ อินทะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๘๑

เด็กหญิงวริศรา กลินน้อย

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๘๒

เด็กหญิงชนิภรณ์ เพชรดี
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๘๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองเจริญ
๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงสมิตา ดิษฐเชยเดช
๒๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๘๕

เด็กชายสินมหัต เอียมแจ้งพันธุ์

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๘๖

เด็กชายภัครพล ทองเลิศลำ
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๘๗

เด็กชายธนัท ขุนด่าน

๒๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายภูรินท์ ปนเนตร์
๐๗/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)

วัดสันติวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๒๔๘๙

เด็กหญิงเจนจิรา หมีนาค
๐๗/๐๕/๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)

วัดสันติวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายศิวกร ยอดจันทร์

๐๘/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)
วัดสันติวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๒๔๙๑

เด็กหญิงนิธาวัลย์ โพธิป

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)

วัดสันติวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๒๔๙๒

เด็กหญิงงามสิริ แก้วงาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)

วัดสันติวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๒๔๙๓

เด็กหญิงนันทิดา กันเพ็ง

่

๑๓/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)
วัดสันติวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายสุธนัต เปยมชาวนา
๑๙/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)

วัดสันติวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายชนิตร์ กันเพ็ง

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)
วัดสันติวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๒๔๙๖

เด็กหญิงสุชาวดี ยอดจันทร์
๒๒/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)

วัดสันติวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๒๔๙๗

เด็กชายนัทธพงค์ ปุนปาน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงกรกมล เกตุรัตน์
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงเพชรลดา เมืองเปรม
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงญานิกา ยุทธยงค์

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๖๐/๒๕๐๑
เด็กชายมโนพัศ เพ็งเพชร

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๖๐/๒๕๐๒
เด็กหญิงอริสา ปนนาง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายณัฐนันท์ พุกทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงสกุณรักษ์ เขียวเนียม

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๔๖๐/๒๕๐๕
เด็กชายกฤตเมธ ปานมงคล

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายพสิน พึงสังข์

่

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๖๐/๒๕๐๗
เด็กชายศิริโชค ทองเหล็ก

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๖๐/๒๕๐๘
เด็กชายวรชิต คำอินทา

๐๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหินลาด วัดหินลาด  

พล ๓๔๖๐/๒๕๐๙
เด็กชายศุภกร ดอกสนธิ

์

๑๖/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

วัดเหล่าขวัญ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๕๑๐
เด็กหญิงกัญญาพัชร เนียมสวรรค์

๓๐/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๖๐/๒๕๑๑

เด็กหญิงธนันญา ภู่ทอง
๑๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๖๐/๒๕๑๒

เด็กชายณัฐภูมิ นุชเกิด

๑๔/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายปรเมศร์ ภู่ทอง
๐๖/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๖๐/๒๕๑๔

เด็กชายวีรภัทร จันทร์สีทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)

วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๔๖๐/๒๕๑๕

เด็กชายปฎิภาณ มีคลองแบ่ง
๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๑๖

เด็กชายพิพัฒน์ ด้วงอินเกิด
๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๑๗

เด็กชายพัชรพล สร้อยศรี
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๑๘

เด็กหญิงนภสร สระทองจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๑๙

เด็กชายธนชาติ มีชม
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายพงศกร รัตน์นาม

๓๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายปุณณัตถุ์ ธนาสวัสดิโยธิน

์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๒๒

เด็กชายธนากูล เกตุแก้ว
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๒๓

เด็กชายนฤภัทร แสงนาค
๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๒๔

เด็กชายพิภพภัทร เพ็งอ้น
๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๒๕

เด็กหญิงวิมลวรรณ สินเจิมศิริ
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๒๖

เด็กชายพงศกร สิงห์พรหม
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๒๗

เด็กชายฉัตรดนัย คูสว่าง
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงอาจรีย์ อยู่ธิทิพย์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๕๒๙

เด็กชายชัยมงคล พรพรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายชญานนท์ ทองคำ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายขจรศักดิ

์

มันฤทธิ

่ ์

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๓๒

เด็กชายนพกร ทาน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๓๓

เด็กชายพงศกร โพธิพุ่ม

์

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๓๔

เด็กชายกิตติพงษ์ ประสพหมู่
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๓๕

เด็กหญิงสุรางรัตน์ กุลสุวรรณ
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๓๖

เด็กหญิงเอเซีย ฉายรังษี

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายชาญชัย ธรรมโลกา
๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๓๘

เด็กชายธนพร พลับใหญ่
๑๑/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๓๙

เด็กชายสืบสกุล สุวรรณฤทธิ

์

๑๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๔๐
เด็กชายนิภัทร์ นาใจกล้า

๒๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายพชรพล จันทร์แดง
๓๑/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๔๒

เด็กชายพีรนัฐ ชุ่มกลัด
๑๔/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๔๓

เด็กชายวรเมธ อยู่ทิพย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๔๔

เด็กชายศรัณยพงศ์ ศรีจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๕๔๕

เด็กชายศุภกฤต รอดทอง
๓๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๔๖

เด็กชายณัญภัทร รุ่งชืน

่

๐๗/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๔๗

เด็กชายทีปกร ช้างงาม
๐๔/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๔๘

เด็กชายณัฐธนากร เลาเลิศ
๒๑/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๔๙

เด็กชายศุภกร พรมทิง
๑๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายพรชัย แก้วมงคล

๐๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๕๑

เด็กชายภูวนัย มะยาระ
๒๖/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๕๒

เด็กชายวรพล เวชกิจ
๑๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๕๓

เด็กหญิงทัดดาว กันงา
๓๑/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๕๔

เด็กหญิงจิรภิญญา อินแย้ม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๕๕

เด็กหญิงชลิตา คำนวนวิทย์
๑๔/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๕๖

เด็กหญิงธมลวรรณ สิงห์กลิน

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๕๗

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เสมาทอง
๐๖/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๕๘

เด็กหญิงภัทรพร ทิมอุบล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๕๙

เด็กหญิงสุธีมนต์ คล้ายทรัพย์
๒๓/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุโภชน์

๑๖/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๖๑

เด็กหญิงสุธีธิดา ห้อยกร
๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๖๒

เด็กหญิงสุพรรษา จันทาสี
๑๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๖๓

เด็กหญิงอภิชญา เครือพลับ
๓๐/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๖๔

เด็กหญิงอริสตา จันทร์ประเสริฐ
๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๖๕ เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์
ภิรมทอง

๐๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๖๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ จันทร์คงช่วย
๑๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๖๗

เด็กหญิงจันจิรา วิชิตนาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๖๘

เด็กหญิงกิตติยา แจ้งกระจ่าง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๖๙

เด็กหญิงพิชญาภา เลียมวิลัย

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๗๐
เด็กหญิงรุ่งนภา ทวยหาญ

๑๙/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๗๑

เด็กหญิงวรวรรณ สุ่มสาม
๐๓/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงกนกวรรณ มีจันทร์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๗๓

เด็กหญิงกนกพร กล่อมกลำนุ่ม
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๗๔

เด็กหญิงภัทรภรณ์ แม้นอินทร์
๒๐/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๗๕

เด็กหญิงไปรยา สิงห์กลิน

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงจิราวรรณ สอนคล้า
๐๔/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๗๗

เด็กหญิงภูษิตา เหมือนปว
๒๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๗๘

เด็กหญิงธัญพร เถ้ามุ้ย
๑๕/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จินตง)

้

สวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๕๗๙

เด็กชายวชิรวิชญ์ เมฆขุนทด
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๕๘๐
เด็กชายธีรภัทร ชืนสนุก

่

๑๐/๐๗/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายนพเดช ยอดดำเนิน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายชยพล กลันคำ

่

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายนฤชา กาบดี

๑๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายจิรัฎฐ์ โชติสุข
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายธีรโชติ ประสิทธิผล
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายเมธี สนองคุณ
๑๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายอณวัฒน์ จันทร์สกุณี
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายอดิศร ชินเครือ

้

๑๖/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๘๙

เด็กหญิงฟาติมา รังท้วม

้

๒๖/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๙๐
เด็กหญิงอโรชา ทองเครือมา

๐๔/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๙๑

เด็กหญิงสุพีรนัฐ มุสิกร
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๙๒

เด็กหญิงเจนจิรา มาเวหา
๐๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๙๓

เด็กหญิงกุญช์ณิฌา โพธิป

์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๙๔

เด็กหญิงณัฐณิชา โพทะทรง
๑๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงธัญเนตร เกียรติกุล

๒๑/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงบัณฑิดา ไหลเจริญ
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงนันท์นภัส นาคง
๒๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงปวริศา น้อยเอียม

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๕๙๙

เด็กชายโชติวัฒน์ ทรัพย์ประโยชน์
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ สีหนาท

๒๐/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๐๑
เด็กชายนนทพันธ์ ห่อไธสง

๑๖/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๐๒
เด็กชายพชร เพชรพลัด

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๐๓
เด็กชายอภิชาติ ทองเอีย

๑๐/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงชลลฎา มันสวัสดิ

่ ์

๐๘/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๐๕
เด็กหญิงณัฐวรรณ อมรบัณฑิตย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายธีรภัทร สระทองแผน

๐๗/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงสุชาดา จูเมฆา

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๐๘
เด็กชายศิริชัย บัวโฉม

๐๓/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงจิรภิญญา พรหมพร

๑๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงศศิญาดา คงภักดี

๐๑/๐๘/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงศิริวรรณ อยู่สวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๑๒

เด็กชายสิปนนท์ วิเศษศรี
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๑๓

เด็กชายติณณภพ กลันคำ

่

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายกิตติชัย แซ่พ่าน
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๖๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ แปรผักแว่น
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๑๖

เด็กชายกิตติพัฒน์ เล่าเบ้ง
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๑๗

เด็กชายณัฐดนัย ชัยหลาก
๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายนาชา หวาเกตุ
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายโสภณ สีสุระ
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๒๐
เด็กหญิงชมพูนุท สมนึก

๒๖/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงอโณทัย ภูแข่งศรี
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๒๒

เด็กชายเกียรติยศ ช้างจันทร์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๔๖๐/๒๖๒๓

เด็กชายศรันย์ภัทร บุญลือ
๐๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๒๔

เด็กชายสุรพงษ์ สงมา
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๒๕

เด็กชายวีระพงษ์ ยังทอง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๒๖

เด็กชายธีระพงษ์ ยังทอง
๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๒๗

เด็กชายวีรยุทธ นิลนาค
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงพรทิพา พรรณประภาส
๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๒๙

เด็กหญิงวิราศินี นาสากเหล็ก
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๓๐
เด็กชายรชฏ แก้ววิเชียร

๑๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายศิลา โจทครบุรี
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงสุภา พางาม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๓๓

เด็กชายชเนศ บุญมี
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๓๔

เด็กชายธีรภัทร ชืนแดง

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๓๕

เด็กหญิงกัญทิมา ตราชืนต้อง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๓๖

เด็กชายไชยวัฒน์ ใจโพธิ

์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายธนวัฒน์ สุขเปยม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายฐิตากร รัศมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๓๙

เด็กหญิงทัตพร นิมิตร
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๔๐
เด็กหญิงนภัทร มาเทียง

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๔๑

เด็กหญิงศศิวิภา เปยมพาย
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงวรรณวิษา นพรัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงมาริสา มามี

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงขนิษฐา มารศรี
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๔๕

เด็กชายกฤษฎา กัดทิม
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๔๖

เด็กหญิงไพลิน ทรงโฉม
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๔๗

เด็กชายวีระพัฒน์ อินขวัญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายวีระพล อินขวัญ
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๔๙

เด็กชายนฤสิทธิ

์

ครุฑสี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๖๕๐
เด็กชายนิติพล เล็กภิรมย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๕๑

นางณัฐพร สิงห์โต
๑๖/๐๔/๒๕๑๖

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๕๒

นางนิษา มันนุช

่

๑๖/๐๗/๒๕๒๑

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายอธิวัฒน์ วงศ์สาริกิจ
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๕๔
เด็กหญิงกุลจิราภรณ์ คำมี

๑๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ยีวังตะกู

่

๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงอนัญญา ดาคำแสง
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงอิสสรา ใยแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๕๘

เด็กชายอดิเทพ ศรีอุ่นดี
๑๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีอุ่นดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงกฤตยา จูมวันนา

๐๓/๑๐/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงขวัญจิรา สิงห์ณีย์
๐๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๖๒
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ เมืองนาม

๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงธนพร ชัยธิสาร
๒๙/๐๙/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๖๔

เด็กชายตริน เพิมพูล

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงกีรติกา จูมวันนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงเพชรรัตน์ สระทองสงฆ์

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๖๗

เด็กหญิงปยานุช กองโส
๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๔๖๐/๒๖๖๘

เด็กชายฐิรพรรษ สายบุญเกิด
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๖๙

เด็กชายธนโชติ มณีจันทร์
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงจันทิมา สาแก้ว

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๗๑

เด็กหญิงทิพวรรณ ประทุมชัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๗๒

เด็กหญิงวนัสา แก้วจิตร
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายกิติเดช พรมมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายปยะ สระทองกา
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๗๕

นางสาวขนิษฐา ขอนทอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๗๖

เด็กชายรวีโรจน์ เสียงสิงห์
๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๗๗

เด็กชายอิทธิกร ธรรมโน
๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงนันทินี ดียิง

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงสิริกัญญา เกิดมี
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงณัฐธิดา เสือทอง

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงสิริวิมล สิขเรศเพชร
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๘๒

เด็กชายภูริ จำรูญทรัพย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๘๓

เด็กชายธีรพัฒน์ ศรีภูมิ
๒๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๘๔

เด็กชายเอกชัย รอดบวบ
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๖๘๕

เด็กชายจิรวัฒน์ สามงามแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๘๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ทองสี

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๘๗ เด็กชายสุรชาติตระการ
เครือขวัญ

๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๘๘

นางสาวประภานิช ทวิตรา
๒๐/๐๒/๒๕๑๑

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๘๙

นางสาวสุทัศนีย์ญา กนกศีชริน
๐๘/๐๑/๒๕๐๐

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๙๐
นางเพ็ญงาม ประกฤติมงคล

๐๑/๐๗/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๔๖๐/๒๖๙๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

กันเพ็ชร
๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายกรภัทร์ มาหลุมข้าว
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๖๐/๒๖๙๓

เด็กหญิงกัญญาวีร์ หาญคน
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๖๐/๒๖๙๔

เด็กชายกฤษณะ โตบุญมา
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๖๐/๒๖๙๕

เด็กชายอดิศักดิ

์

สระทองสงค์
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงยลดา ไม้คำ
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๖๐/๒๖๙๗

เด็กชายณัฐเดช หิงหลวง
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงวันวิสา แสงสุวรรณ์
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๖๐/๒๖๙๙

เด็กชายชญานนท์ สิงห์ลอ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๖๐/๒๗๐๐
เด็กชายศักดิดา

์

ดีสะตา
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๔๖๐/๒๗๐๑
เด็กหญิงนภัสสร ชินวงค์พรม

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๐๒
เด็กชายขจรยศ อ่อนตานา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๐๓
เด็กชายสิทธิโชค เหมือนจุเรศ

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๐๔
เด็กหญิงนภัสสร เปยมมงคล

๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๐๕
เด็กชายเจษฎา สระทองอยู่

๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๐๖
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วุฒิวัย

๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๐๗
เด็กหญิงพนิดา ภูมิ

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๐๘
เด็กหญิงวริษฐา คงเหลียม

่

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๐๙
เด็กชายธันยนิษฐ์ อยู่คง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๑๐
เด็กชายนพดล มันยา

่

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๑๑

เด็กชายธนเดช ใจสมัคร
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๑๒

เด็กชายนพกร สามงามเหล็ก
๑๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๑๓

เด็กชายจารุพัฒน์ นาคหวัง
๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๑๔

เด็กหญิงกัลยาณี สามงามเหล็ก
๒๙/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๑๕

เด็กหญิงสุภัสสรา พานิช
๐๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๑๖

เด็กชายสมพงษ์ สิงห์โฉม
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๑๗

เด็กชายภานุกร เวียงวะลัย
๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๑๘

เด็กชายอินทนนท์ รุ่งโชติ
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๑๙

เด็กหญิงเพลงพิณ รองเมือง
๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๗๒๐
เด็กชายทรงชัย พิสมร

๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๒๑

เด็กชายรัฐภูมิ อบชืน

่

๑๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๒๒

เด็กชายจักรกฤษณ์ ฟางเฟอย
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๒๓

เด็กชายพุทธิพงษ์ คำหล่อ
๒๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๒๔

เด็กชายปติพล อ่อนละมัย
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๒๕

เด็กชายจิรายุ มูลลี
๑๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๒๖

เด็กหญิงนันทิชา บำรุงศิลป
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๒๗

เด็กหญิงศิริพร อำหลุบ
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๒๘

เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทร์หล้า
๐๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๒๙

เด็กชายนพรัตน์ สง่าศรีทอง
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๓๐
เด็กชายมนัส ฤกษ์บำเพ็ญ

๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๓๑

เด็กหญิงปฏิมา สุริมา
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๓๒

เด็กหญิงกชพร นุ่มมีชัย
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๓๓

เด็กหญิงรัตน์ธิตา คำหล่อ
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๓๔ เด็กหญิงปยกมลวรรณ
สง่าศรีทอง

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๓๕

เด็กชายพุฒิพงศ์ อ้นแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๓๖

เด็กชายจิรพัส มันคงดี

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๓๗

เด็กชายพงศกร มาเวหา
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๓๘

เด็กชายศิริชัย พิมกุล

๒๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๓๙

เด็กหญิงเพชรรัตน์ แย้มพราหมณ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๔๖๐/๒๗๔๐
เด็กชายกิตติพัฒน์ ปลินกลอง

่

๑๔/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๔๑

เด็กชายนนทิพัฒน์ อำขำ
๒๑/๑๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๔๒

เด็กชายวุฒิไกร เหมือนมี
๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๔๓

เด็กชายพงศ์พัทธ์ แก้วอุ่น
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๔๔

เด็กชายนาวิน มูลดรีสา
๑๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๔๕

เด็กชายพงศ์นุภา พ่วงพร้อม
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๔๖

เด็กหญิงสุนีรัตน์ ศรีชาติ
๒๔/๑๑/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๔๗

เด็กหญิงธัญพิชชา พูลศรี
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๔๘

เด็กชายจิรพัฒน์ บุญโฉม
๑๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๔๙

เด็กชายเอกนรินทร์ เจือสุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๕๐
เด็กชายอานุภาพ ขำโอด

๒๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๕๑

เด็กชายรัชชานนท์ สุขเกิด
๑๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๕๒

เด็กหญิงกุลธิดา มงคล
๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๕๓

เด็กหญิงภรรัตน์ มีอิม

่

๑๑/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๕๔

เด็กหญิงณัฐวรรณ ม่วงสุข
๓๑/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๗๕๕

เด็กหญิงนิชาดา จันทร์สอน
๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๕๖

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปาปะเถ
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๕๗

เด็กหญิงอัญธิกา ปอมคำ
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๕๘

เด็กหญิงประภัสรา เกิดแพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๕๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

สุขหนู
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๖๐
เด็กชายวรศักดิ

์

มากุล
๐๗/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๖๑

เด็กชายอนันต์สิทธิ

์

คุ้มคำ
๒๔/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๖๒

เด็กหญิงชลธิชา ศรีชาติ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๖๓

เด็กชายสรศักดิ

์

พลอาสา
๑๒/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๖๔

เด็กชายอัษฎายุทธ ชาลีกุล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๖๕

เด็กชายนัฐพงษ์ พุ่มพวง

๒๗/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๖๖

เด็กชายนวพล กุลมาก
๒๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๖๗

เด็กหญิงอมรรัตน์ เหมะวา
๑๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๖๘

เด็กหญิงวิลาวรรณ รักษ์ธรรม

๒๔/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๖๙

เด็กชายรัชภูมิ ดอนปราบจำ
๐๗/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๗๐
เด็กหญิงเบญจวรรณ รวดเร็ว

๒๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๗๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์พราว
๑๖/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๗๒

เด็กหญิงขวัญศิริ ดีแล้ว
๑๕/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๗๓

เด็กชายอินทนนท์ ดวงเลิศ
๑๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๗๔

เด็กชายเดชาธร สุดประสงค์
๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๔๖๐/๒๗๗๕

เด็กชายวสุพล ปอมกระสันต์
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๗๖

เด็กหญิงปริยาภัทร ทองดี
๐๙/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๗๗

เด็กชายธนศักดิ

์

ปานเกิด
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๗๘

เด็กชายวชิรวิทย์ มากกูล
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๗๙

เด็กชายอรรถพันธ์ แก้วจีน
๒๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๘๐
เด็กชายวรินทร อู่นาท

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๘๑

เด็กชายยศพร ถึงเนียม
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๘๒

เด็กชายชัยวิทย์ นาคสิงห์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๘๓

เด็กชายศุกลวัฒน์ กลำสี
๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๘๔

เด็กชายณัฐดนัย ปนตามูล
๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๘๕

เด็กหญิงเก็จแก้ว สุดใจ
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๘๖

เด็กหญิงโศภิต ด้วงอยู่
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๘๗

เด็กหญิงโศภิตา ด้วงอยู่
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๘๘

เด็กหญิงเพชรนารี ตังศรีวงษ์
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๘๙

เด็กหญิงอภัสรา ใบบาง
๐๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๗๙๐
เด็กหญิงพรรณภัทร สว่างกุล

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๙๑

เด็กหญิงชัญญานุช ทองดี
๐๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงปานตะวัน แก้วมณี
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายพงศกร แจ่มใส
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๙๔

เด็กชายธนากร ปานเกิด
๐๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๙๕

เด็กหญิงศิริกัญญา ภูโสภา
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงณัฐนันท์ ทิมแปน
๒๒/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๙๗

เด็กชายกรณ์ดนัย เพ็ชรชุมพล
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๙๘

เด็กชายนันทพร กิจเอือ

้

๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๗๙๙

เด็กชายรัฐภูมิ มากเมือง
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๘๐๐
เด็กชายณัฐนนท์ ทิมแปน

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๔๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงกณิศา แจ้งโม้

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๐๒
เด็กชายอดิศร เฉลิมทรง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๐๓
เด็กชายกรเทพ มากลิน

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายนราวิชญ์ อินสิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายพงศกร จันโททัย

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงสุชานุช บุญวงษ์

๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงปราณิสา น้อยแสง

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงชฎาทิพย์ เจียงคำพล

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงมัสษิวรรณ์ เนียมชาวนา

๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๑๐
เด็กหญิงพัทธดา คำคอน

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๑๑

เด็กหญิงสวรินทร์ พรหมพิทักษ์
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงสายชล แก้วงาม
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงอมิตา พลโต
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๑๔

เด็กชายเวทิน พุ่มพวง
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๑๕

เด็กชายณัฐดนัย ชาญฟน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๑๖

เด็กชายอดิศร ศรีดารา
๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงสุณัฐชา แช่มชืน

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงวราภรณ์ สภักดี
๒๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๑๙
เด็กหญิงพิชญานันท์ รังท้วม

้

๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๒๐
เด็กชายฬยาพล โพธิศรี

์

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายธนกร ภู่หยัด
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายไพบูลย์ อ้นชู
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายสหรัถ พงษ์พานิช
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายอนุชา เมืองมัน

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายธนวัฒน์ คล้ายคลึง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายณัฐพล แก้วเกิด
๐๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๔๖๐/๒๘๒๗

เด็กชายทักษ์ดนัย ดีคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายจักราวุธ พลทอง
๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายชัยวัฒน์ มันทับ

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายธนวัฒน์ ธงขาว

๒๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๓๑

เด็กชายพงศกร กลินหอม

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงธิดารัตน์ น้อยคำนุช

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๓๓

เด็กหญิงนฤพร ดีตรุษ
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๓๔

เด็กหญิงพัตรพิมล จันทร์มาก
๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๓๕

เด็กหญิงสายฝน อยู่ดี
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๓๖

เด็กชายธีระวัช จูหลำ

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๓๗

เด็กชายธณทน คำเครือจันทร์
๑๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๓๘
เด็กชายบุญประเสริฐ จันทร์ชืน

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๓๙

เด็กชายสรยุทธ คำแหง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายอภิรักษ์ เทียรบาล

๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๔๑

เด็กหญิงฟานำพร เย็นนัทที
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๔๒

เด็กหญิงสุธิสา สินเมือง
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๔๓

เด็กหญิงพิมวิภา นับกระโทก
๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๔๔

นางสาวพรพิมล คำท้วม
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๔๕

เด็กชายปฏิภาณ บัวละออ
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๔๖

เด็กชายคฑาวุธ ชังโห้
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๔๗

เด็กชายนิติภูมิ ม่วงผัน
๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๔๘

เด็กชายเดชาพล อินทรเภา
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๔๙

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ดอนพาลี
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงณัชชา นิลพัตร

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงปณิดา จันทร์อยู่สุข
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงศิริกันยา ประดับลาย
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๕๓

เด็กหญิงสุพัตรา ส้มแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๕๔

เด็กหญิงฐิติพร โตคำนุช
๒๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๕๕

เด็กหญิงพรพิมล ม่วงย้าย
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๕๖

เด็กหญิงรามิล รุ่งฤทธิ

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๕๗
เด็กหญิงแก้วสวรรค์ สุวอ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๕๘

เด็กชายจักรรินทร์ สีนวลอินทร์
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๕๙

เด็กชายพงศธร สุวรรณรัตน์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงทิพธัญญา คำภาจิตร

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายนนทวัฒน์ ฤทธิการ
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๖๒

เด็กหญิงอภิญญา พุทธรักษา
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๖๓

เด็กชายภูริภัทร จันทร์สีทอง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๖๔

นางสาวเยาวภา ขอนแก่น
๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๖๕

เด็กชายภาณุพงศ์ มังแพร

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๖๖

เด็กชายสหรัฐ เสกววิหารี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๖๗

เด็กชายทัศน์พล มุงขุนการ
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๖๘

เด็กชายพีรวัฒน์ จันทร์ชืน

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๖๙

เด็กชายศุภณัฐ อินแสง
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๗๐
เด็กชายพงศ์ศักดิ

์

จันทร์พร
๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๗๑

เด็กหญิงจุฑามาศ เผือกพูล
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๗๒

เด็กชายชนะพงษ์ คงเทศ
๐๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายหาญณรงค์ เอียมชืน

่ ่

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงพรรณทอง นามเสนาะ
๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงอัญมณี อยู่นิม

่

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงเยาวธิดา เกษงาม
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๗๗

เด็กหญิงธารารัตน์ คลังเอียม

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๗๘

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

พุ่มห่าน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายเจริญศักดิ

์

อินนะใจ
๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายเจษฎากร เกตุงาม

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายพิตตินันท์ เณรพัด

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ นิตุธร
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๘๓

เด็กหญิงวรรณิดา เรืองโต
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๘๔

เด็กชายชรินทร์ นิลจันทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๘๕

เด็กชายณรงศ์ศักดิ

์

ดีไผ่
๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๘๖

เด็กชายธีรพล ศรีแก้ว
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๘๗

เด็กชายศักดินนท์ มีรอด

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๘๘

เด็กชายเอกราช พูทวี
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงณัฐธิดา เกษแก้ว
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงทรรศิกา สุกใส

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงสุภาวดี เรืองธรรม
๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๙๒

เด็กหญิงอนันดา ณ วิเชียร
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงอภิชญา เสมเหม็น
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๙๔

เด็กชายคามิน ฦาชา
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๘๙๕

เด็กชายณัฐพล เหล็กกล้า
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายทศพร ผดุงทรัพย์
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๙๗

เด็กชายธนันดร อยู่อำ
๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายนพรัตน์ อินทร์ภิรมย์
๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายยุทธพิชัย พรมส้มซ่า
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๙๐๐
เด็กชายรุจนโรจน์ สุขชวดมี

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๙๐๑
เด็กชายสมนึก อินทร์อิม

่

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๙๐๒
เด็กชายพรหมวัฒน์ ยิมใย

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงสุกัญญา นนจันทร์

๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๙๐๔
นายสรชัช พรมแดน

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๔๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงนภัสสร หอมสกุล

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงฐิติมา โท้ทอง

๓๐/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงญาณิศา สุริวงศ์

๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงกุ้งนาง คำโย

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๐๙
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ นุ่มน้อย

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงสาธนี สอนเชียง

๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงสุภาวดี สร้อยสังวาลย์
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๑๒

เด็กชายชัยวัฒน์ มินทะนา
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๑๓

เด็กหญิงนุชนารถ สุขสบาย

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงกมลชนก นวนแตง
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงสุชานันท์ พันธวงษ์
๒๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๖๐/๒๙๑๖

เด็กหญิงณัฐริตา มอญสิน
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๖๐/๒๙๑๗

เด็กหญิงมัฌทิมา จูประสาท
๑๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๖๐/๒๙๑๘

เด็กชายอนวัช จันทร์กระจ่าง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๖๐/๒๙๑๙

เด็กหญิงสิรินญา พันธวงษ์
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๖๐/๒๙๒๐
เด็กชายอธิชาติ ศรีสาเอียม

่

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๖๐/๒๙๒๑

เด็กชายอธิศ สอนเชียง
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๔๖๐/๒๙๒๒

เด็กหญิงธันยพร จันทร์ส่ง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๒๓

เด็กหญิงกชกร จันทร์ส่ง ๒/๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๒๔

เด็กชายพีรภัทร์ เพ็งยอด
๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๒๕

เด็กชายณัฐวุฒิ แก้วแหวน
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๒๖

เด็กหญิงพรจรัส พวงเงิน
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๒๗

เด็กหญิงสิริลักษณ์ สิงห์ทอง
๒๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๒๘

เด็กหญิงศศิประภา ฟางเฟอย
๒๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๒๙

เด็กหญิงกัลยา วิชาชัย
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๙๓๐
เด็กชายพงศกร ดอนพิมพา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๓๑

เด็กหญิงโสภาพร สอนผึง

้

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๓๒

เด็กชายธนพนธ์ เทียนทอง
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๓๓

เด็กชายเมธานันท์ ครูไชย
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๓๔

เด็กชายจักรพงศ์ โท้ทอง
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๔๖๐/๒๙๓๕

เด็กชายณัฐพล หยอมแหยม
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๖๐/๒๙๓๖

เด็กชายอดิศร สุขสวัสดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๖๐/๒๙๓๗

เด็กหญิงกนกณก เฉลิมสุข
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๖๐/๒๙๓๘

เด็กหญิงเบญญาภา อุ่นกมล
๐๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๖๐/๒๙๓๙

เด็กหญิงปริศนา สุขสวัสดิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๖๐/๒๙๔๐
เด็กชายเจษฎาพงษ์ ศรีวงค์

๑๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๖๐/๒๙๔๑

เด็กหญิงสุภาวดี เปลียนอำรุง

่

๒๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๖๐/๒๙๔๒

เด็กชายชัชชัย หงษ์ทอง
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๖๐/๒๙๔๓

เด็กชายนิวัฒน์ โนนไทย
๑๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๖๐/๒๙๔๔

เด็กชายภูวเดช โพคำ
๒๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๖๐/๒๙๔๕

เด็กชายอัครพล เพิมพูล

่

๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๔๖๐/๒๙๔๖

เด็กชายนฤรงค์ สำลี
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๔๗

เด็กชายกิตติคุณ สระทองแก่น
๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๔๘

เด็กชายธีรพันธุ์ อินคุ้ม
๒๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๔๙
เด็กหญิงปราณปรียา เทียงคำ

่

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๕๐
เด็กหญิงสุทธิดา สระทองคำ

๒๑/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๕๑

เด็กหญิงสุธีธิดา อาทิตย์
๐๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงกวิตา จันทร์เชียน

่

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๕๓

เด็กชายธนกฤต จำปาทอง
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๕๔

เด็กหญิงกติมา ทับเอียม

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงเขมนิจ สระสีดา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๕๖

เด็กชายวรากร ทองกลำ
๑๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายอภิชาติ เก้าสกุล
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๔๖๐/๒๙๕๘

เด็กหญิงจิตราภรณ์ พิทักษ์
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๕๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปดชัยยัง
๒๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายจิรภัทร เพ็ชรมา

๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๖๑

เด็กชายพีรวิทย์ แก้วนะทะ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๖๒

เด็กชายรัชชานนท์ แสนสุวงค์
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๖๓

เด็กชายนิธิกร สระทองจันทร์
๒๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๖๔

เด็กชายอดิศักดิ

์

มันหมาย

่

๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๒๙๖๕

เด็กหญิงณัฐนรี แก้วนะทะ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายธนโชติ ภู่เขียว
๒๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายวีรภาพ สระทองทา
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายธนภัทร พุ่มไม้
๒๔/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายปาณัสม์ สิงห์หล่อ
๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๗๐
เด็กชายปุณญาพัฒน์ วิชาดี

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงปภัสรา พิมพิทักษ์
๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงบัณฑิตา ฝายอิม

่

๐๑/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงอณิษฐา เกียวพันธ์

่

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงธิดารัตน์ มังเงิน

่

๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงโสรยา ชุรี
๑๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๗๖

เด็กหญิงพกาวรรณ เนียมแก้ว
๐๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงสุทธิดา น้อมนวล
๑๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงนิชนิภา ตาลธูป
๒๓/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงทัตพิชา เปนพุ่ม
๓๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงชลิตา กลินใจ

่

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๘๑

เด็กชายกณาณุภณ ทิมจ้อย
๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายพีรพัฒน์ สระทองทา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๘๓

เด็กชายธนพงษ์ ถินจีนวงษ์

่

๐๑/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายพรรษกร อุ่นเต่า
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายอาทินันท์ แสงคำ
๒๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ สุขย้อย
๐๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๘๗

เด็กหญิงอนัญญา ไพเราะ
๑๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๘๘

เด็กหญิงอรปรียา พรมชืน

่

๐๘/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงมีนา พุ่มไม้

้

๓๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๙๐
เด็กชายพีรพล แสงสว่าง

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๙๑

เด็กหญิงณิชาภัทร สระทองคำ
๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๙๒

เด็กหญิงวารุณี ฟกแตง
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายอนุวัฒน์ เปนพุ่ม
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๙๔

เด็กหญิงทิพปภา จันทร์ฉิม
๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๔๖๐/๒๙๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา ดรุณี
๒๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายอรรตชัย เพชรแสง
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๒๙๙๗

เด็กหญิงณภัทร สินธุพาณิชย์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายทีปกร ออ๊ดเอก
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๒๙๙๙

เด็กชายธีรภาพ ดรุณี

๑๖/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๐๐๐
เด็กชายยศกร ปญจา

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๐๑
เด็กชายอัครชัย ทองดี

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๐๒
เด็กชายอัครเดช ชมสวนสวรรค์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๐๓
เด็กชายอนุศิษฐ์ วรวาท

๒๐/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงนันทวรรณ ดวงอาทิตย์

๑๑/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายชณากรณ์ ยิมนวล

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายคุณานนต์ นาคจันทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายกวินท์ ทับทัง

่

๒๓/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๐๘
เด็กชายพืชมงคล พ่วงถึก

๑๑/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๐๙
เด็กชายสมชาย ดรณี

๑๐/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๑๐
เด็กชายศักดิดา

์

อินทุภูติ
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๑๑
เด็กชายกิตติพงษ์ คชสิทธิ

์

๓๐/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงปวริศา ทังจ้อย

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๔๖๐/๓๐๑๓
เด็กหญิงภัทราพร คงปาน

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี
วัดคลองแคตะวันออก

 

พล ๓๔๖๐/๓๐๑๔
เด็กชายฐิติวัฒน์ ทับแสง

๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี
วัดคลองแคตะวันออก

 

พล ๓๔๖๐/๓๐๑๕
เด็กหญิงวนัญญา เทียงพลับ

่

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี
วัดคลองแคตะวันออก

 

พล ๓๔๖๐/๓๐๑๖
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ภู่เขียว

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสามัคคี
วัดคลองแคตะวันออก

 

พล ๓๔๖๐/๓๐๑๗
เด็กหญิงทรงสิริ อินมา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี
วัดคลองแคตะวันออก

 

พล ๓๔๖๐/๓๐๑๘
เด็กหญิงอภิษรา จินคง

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี
วัดคลองแคตะวันออก

 

พล ๓๔๖๐/๓๐๑๙
เด็กหญิงรัตติยากรณ์ โสแก้ว

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายประทิตย์ เทพวอน

๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๒๑
เด็กหญิงณัฐชยา อำขำ

๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๒๒
เด็กหญิงนภัสสร อินทร์ภัก

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๒๓
เด็กหญิงปริณญาดา ขัดเชียงแสน

๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงสุรีรัตน์ จันทร์ชาวนา

๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๒๕
เด็กชายศุภกิจ อินอาด

๑๒/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงชนาพร หงษ์ทอง

๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๒๗
เด็กชายศักดิพัฒน์

์

สอนผึง

้

๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๒๘
เด็กชายปติภัทร ศรีสุธรรม

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหอกลอง วัดหอกลอง  

พล ๓๔๖๐/๓๐๒๙
เด็กหญิงสุดาพร ปญยะจิตร

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหอกลอง วัดหอกลอง  

พล ๓๔๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายนัทธพงศ์ ปนสกุล

๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายศุกลวัฒน์ เรือนเย็น

๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายธนชัย นาทันนึก

๐๒/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๓๓
เด็กชายสิรวิชญ์ ขำสาย

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๓๔
เด็กหญิงปริยาภัทร ทองดี

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงพิชญธิดา บัวดา

๐๙/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๓๖
เด็กหญิงสิริพร ปนสกุล

๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๓๗
เด็กหญิงศุภากร สำรี

๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงสุชานาถ จันทร์สอน

๐๖/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๓๙
เด็กหญิงสุพรรษา ปนสกุล

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๔๐
เด็กหญิงนันทนา เทศกุล

๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๔๑
เด็กหญิงธนภรณ์ อินมา

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๔๒
เด็กหญิงนภสร ผ่องใส

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๔๓
เด็กชายกิตติพัฒน์ เงียวเกิด

้

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๔๔
เด็กหญิงอภิสรา มีมัน

่

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายภูมิรพี จำรูญ

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงนันทิพร บัวติบ

๊

๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๔๗
เด็กชายกิตติธัช อิมเอิบ

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายบวรยศ อินทูฤทธิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายวีระศักดิ

์

เกิดปอม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายปฐมพงษ์ เหมือนมี

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายรวีโรจน์ กาดลังกา

๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ม่วงมา

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๕๓
เด็กหญิงกัลยกร แก้วกระจ่าง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงปนัดดา คล้ายทรัพย์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๕๕
เด็กหญิงสิริมา เครือบุญ

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๕๖
เด็กหญิงทิพยรัตน์ เนียมสลุด

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๕๗
เด็กหญิงศุภสุตา อุ่นใจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๔๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายณัฐพันธุ์ ถินทับ

่

๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๕๙
เด็กชายศรัณย์ อ้นอ่อน

๑๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๖๐
เด็กชายกิตติชัย เกียวซี

๒๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๖๑
เด็กชายณัฐนนท์ โคตินุ

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๖๒
เด็กชายธนดิษ เรือนก้อน

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายยศภัทร ตรงต่อกิจ

๑๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๖๔
เด็กหญิงนภสร ช้างพินิจ

๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงพชรพร แสงทอง

๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงศศินิภา ศรีสวัสดิ

์

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงสุธิตา พิณเชือก

๒๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงอริสา ชมภู

๑๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายภาณุวัฒน์ ปนสันเทียะ

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๐๗๐
เด็กชายจารุภัทร แก้วมี

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๗๑
เด็กชายธนโชค ช้างพินิจ

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๖๐/๓๐๗๒
เด็กหญิงกุลลัดดา ไม้หอม

๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายณัฐพล สนธิศรี

๒๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๖๐/๓๐๗๔
เด็กหญิงกาญจนา เปยโชติ

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๔๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายรุ่งอรุณ อยู่กลำ

๑๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายชนาธิป พึงม่วง

่

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงธัญรัตน์ บินจรัญ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงบุญญิสา เพ็ชรอำไพ

๐๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๗๙
เด็กชายวิทยา ทีฟอง

๐๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๘๐
เด็กชายเอกรัฐ ศรีวงศ์

๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๘๑
เด็กชายสุทธวิชญ์ สิทธิ

๐๒/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๘๒
เด็กชายสรวิศ แสนทวีสุข

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๘๓
เด็กชายพีรพล ปานคล้าม

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๘๔
เด็กชายวรวุฒิ มีชือ

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๔๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายพงศ์ศิริ บุญเส็ง

๑๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายนฤเบศร์ ปานเกิดผล

๐๔/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงพิชญ์สินี คงมาก

๒๒/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงยุทธจิราพร คุ้มแสง

๑๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงณัฐณิชา ผ่องนาค

๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายภควัต วันเพ็ญ

๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายธันวา จันโต

๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงปวริศา แตงแย้ม

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๔๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายรัตติศักดิ

์

ยอดอยู่ดี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายณัฐพล ใจมา

๓๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายวุฒิพงษ์ วงทับ

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายธนวัฒน์ ช้างทอง

๑๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายจิรภัทร มันอ้น

่

๐๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงศศิวิมล ม่วงเนียม

๒๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๐๙๙
เด็กหญิงศิริลักษณ์ เถือนรอด

่

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดเซิงหวาย วัดเซิงหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงนำทิพย์ ชัยนาม

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๔๖๐/๓๑๐๑
เด็กชายธนันธร จงเขตต์การณ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๔๖๐/๓๑๐๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พิมพ์บูลย์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๖๐/๓๑๐๓
เด็กหญิงปภัสรา สิงหเดช

๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายวินัย ภู่จันทร์

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๑๐๕
เด็กหญิงสุภัสสร แก้วสะอาด

๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงชลธิชา ชุมพงศ์

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงเพลินตา ฟกหมู

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงภัทรธิดา ทองคำนุช

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๔๖๐/๓๑๐๙
เด็กชายธวัชชัย เอมหงษ์

๐๙/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๖๐/๓๑๑๐
เด็กหญิงชนิดา มีปรางค์

๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๖๐/๓๑๑๑

เด็กหญิงธีราพร ศรีษะ
๑๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๖๐/๓๑๑๒

เด็กชายธำมรงค์ เนียมแสง
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๖๐/๓๑๑๓

เด็กหญิงเสาวภา พวงขจร
๒๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๖๐/๓๑๑๔

เด็กชายเอกรัตน์ มีสุวรรณ
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๖๐/๓๑๑๕

เด็กหญิงกรรณิการ์ เอมหงษ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงสายธาร กระต่ายทอง
๓๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๖๐/๓๑๑๗

เด็กชายธนพนธ์ ภู่ศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๔๖๐/๓๑๑๘

เด็กชายอภิชาติ ท่าโพธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๑๙

เด็กหญิงพันณา เพ็ชรประกอบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงวิภาดา บุญอินทร์

๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๒๑

เด็กชายณัฐวัฒน์ สังข์สีแก้ว
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายธิติวุฒิ ขุนทอง
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๒๓

เด็กชายภาคภูมิ นำฉำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายศุภกิตต์ พรหมทอง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๒๕

เด็กหญิงนำฝน เอียวลับ

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๒๖

เด็กหญิงปริณดา ปนสกุล
๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๒๗

เด็กหญิงอมาวสี กันสีนวล
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๒๘

เด็กชายบุญชัย ภูลา
๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายศิริพงษ์ หนูเพชร์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๓๐
เด็กหญิงประณิดา ทองน้อย

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายธีระศักดิ

์

นาคทองอิน
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดไผ่ถำสุวรรณ  

พล ๓๔๖๐/๓๑๓๒
เด็กชายกฤษณะพงศ์ ยิมจันทร์

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๓๓

เด็กชายธนธัช มีแก้วแทน
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๓๔

เด็กชายนพชัย ก้อนคำ
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๓๕

เด็กชายภานุวัฒน์ สุนทรธรรมกุล
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๓๖

เด็กหญิงณัฐชยา ทองรัตน์
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๓๗

เด็กหญิงนิชชา ดวงธรรม
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงนาตาชา ณรงค์ศรี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงพรหมพร อ่วมแจ้ง
๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงพิยดา ไผ่โสภา

๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ นนท์ศรีเหว่า
๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงวันทนา ชืนใจชน

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงศิรดา สมกำเนิด
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๔๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แตงงาม
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๔๕

เด็กชายคมกริช ปนทอง
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๔๖

เด็กชายภูริพัตร์ พิมสอน
๓๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๔๗

เด็กชายวรัท มีใยเยือ

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๔๘

เด็กชายศุภกฤต มากมา
๐๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงกมลชนก ธรรมดา
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงชยุตา อิมอิม

่

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงนภิสา สีโอ
๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงนาตยา อู่นาท

๑๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๕๓

เด็กหญิงบัณฑิตา ขุนกำแพง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๕๔

เด็กหญิงเบญญาภา ศิริ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๕๕

เด็กหญิงปณัฐดา รุ่งรัศมี
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๕๖

เด็กหญิงพรธีรา ภูลา
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๕๗

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เวียงวิเศษ
๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงรุ่งตะวัน สังสมานันท์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์ปญญา
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงสมหวัง มีสีบัว

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๖๑

เด็กชายณัฏฐากร มุจรินทร์
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๖๒

เด็กชายทักษิณ สายบรรดาศักดิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายวรพจน์ แสงทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายศิลาดล สีโอ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๖๕

เด็กชายอภิวัฒน์ ทองเครือมา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๖๖
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ รวยสันเทียะ

๊

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๖๗

เด็กหญิงสุจิตรา คงฤทธิ

์

๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงอรพินท์ ทองแพง
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายกวินท์ สังข์สุข
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายกษิด์เดช เนียมหอม

๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๗๑

เด็กชายก้องกิดา ศรีแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๗๒

เด็กชายเดชาธร พิรณฤทธิ

์

๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๗๓

เด็กหญิงปรินทรา เวชการ
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงพัชราภา แจ่มจุ้ย

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๑๗๕

เด็กหญิงภานรินทร์ โพธิระยับ

์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๗๖

เด็กหญิงรัตนวลี นพรัตน์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๗๗

เด็กหญิงวาสินีย์ ยาวขันแก้ว
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๗๘

เด็กหญิงวิภาวรรณ เกนเกตกรณ์
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงศิรินภา บุญอินทร์ส่ง
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงศิริภิรมญ์ญา เลียงนิม

้ ่

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๘๑

เด็กชายจิรายุส นาสงวน
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๘๒

เด็กชายณัฐพนธ์ ปนทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๘๓

เด็กชายณัฐวัฒิ ยอดสุวรรณ์
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๘๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ทองถัน

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๘๕

เด็กหญิงภิญญดา พงษ์ตระกูล
๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายพีรพล ศรีโพธิทอง

์

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๘๗

เด็กชายหัฏฐกร มีลาภ
๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๘๘

เด็กชายเอกรัตน์ ขวัญเนตร
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงชลิตา เพ็ชร์ยัง
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงทิฐินันท์ ปานเกิด

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงภัทราวดี สีขาว
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๙๒

เด็กหญิงสุกัญญา พุ่มด้วง
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๙๓

เด็กหญิงจีราภรณ์ เนียมสุวรรณ
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๙๔

เด็กหญิงชนิสรา จีนสลุด
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๑๙๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ คำภู่
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ วงศ์ครุฑ
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๑๙๗

เด็กหญิงศุภรัสมิ

์

บุญกัญหา
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๑๙๘

เด็กชายภวัต พิพิธ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๑๙๙

เด็กชายสิทธินนท์ สิงห์ทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงพรรณรินทร์ พระแก้ว

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๐๑
เด็กชายธนภูมิ เหมาะสิงห์

๒๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงวรรณพร แจ้งพรหมอินทร์

๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๐๓
เด็กหญิงปรางค์ทิพย์ ฟกแฟง

๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๐๔
เด็กหญิงพรพรรณ โมเรือง

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงรวิวรรณ นันชะดา

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๐๖
เด็กชายรัตนโชติ จิตจะโปะ

๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๐๗
เด็กชายวีรภัทร คำหล่อ

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๐๘
เด็กชายสหรัฐ เกิดผาสุข

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๐๙
นายอำพล คงมี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๒๑๐
เด็กหญิงธนภรณ์ นงนวล

๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๑๑

นายอินทรีย์ จงศิริ
๐๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๑๒

นายธวัชชัย อิสมาส
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๑๓

นายพชร จ้อยเชือ

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๑๔

นางสาวปนสุดา ยิงธนาทร

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๑๕

นางสาวสายธาร เสือนาคมอญ
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๑๖

เด็กชายอาพรรัตน์ คันทัพ
๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๑๗

นายพรรชวัส จันทร์หลง
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายศรัณย์ อินทร์สารีย์
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๑๙

นางสาวธารทิพย์ เกิดแก้ว
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๒๐
นายอลงกรณ์ จันทพันธ์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๒๑

นายอานนท์ มากมา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๒๒

นางสาวปรีญานันท์ จิตสว่าง
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๒๓

นายณัฐพนธ์ คงปาน
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๒๔

นายรัฐพล ทิมแปน
๐๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๒๕

นางสาววิศัลยา ศรฤทธิ

์

๑๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๒๖

นายดำรงค์ชัย มาลาศรี

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๒๗

นายธนภัทร จิตอาพร
๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๒๘

เด็กชายกฤษฎา ศรีสมุทร
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายณัฐพล ทองอินทร์
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายนันทชัย ภูลา

๒๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๓๑

เด็กหญิงธนัญญา โยธาตรี
๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๓๒

เด็กหญิงปนญาณี ศรีเมือง
๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงเยาวเรศ ผลสด

๓๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงสุพรรษา แดงดี
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงอัจฉรา อู่นาท
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๓๖

เด็กชายกิตติเดช เต้าทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๓๗

เด็กหญิงศิวาพร ตะกรุดราช
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๓๘
เด็กหญิงเพชรชรัตน์ เทียนเจริญ

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๓๙

เด็กหญิงรวินท์นิภา แก้ววิลัย
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงอนงค์นารถ เวชการ

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๔๑

นางสาวปยะฉัตร เกิดผาสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๔๒

นางสาวกรรณิการ์ เทพจันทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๔๓

นางสาวจันทิมา ด้วงแจ่ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๔๔

นางสาวเนตรนภา ทาใส
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๒๔๕

นางสาวสุภาพร ทองเแสน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๔๖

นางสาวสโรชา ช้างน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๔๗

นายธนพัฒน์ มูลราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๔๘

นายธนพัฒน์ ยศเรืองศักดิ

์

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๔๙

นายพรหมพิริยะ ทองคำนุช
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๕๐
นางสาวชนิกานต์ ตุ้มปุก

๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๕๑

นายสุรเชษฐ์ ใจปง
๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๕๒

นายญาสุมิน คชสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๕๓

นางสาวชนิดา แดงดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๕๔

นายรัตนาภรณ์ ถนอมศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๕๕

นายสิริมา แสงทองคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๕๖

นางสาวจิรัฐติกาล กันสีนวล

๑๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๕๗

นางสาวทิพย์วารี ศรีแย้ม
๐๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๕๘

นางสาวพิมพ์ชนก สุขชวดมี
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๕๙

นางสาวฐิติพร รูปสม
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๖๐
นางสาวนัฐพร พงษ์เหล็ง

๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๖๑

นางสาวศุจินธร แตงเกิด
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๖๒

นางสาวสุทธิษา มาเทียน
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๖๓

นางสาวเสาวรส บัวเกตุ
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๖๔

นางสาวนำทิพย์ รืนสุภาพ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๖๕

นางสาวสุดา ดีแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๖๖

นายอนาวิน เกษทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๖๗

นางสาวนภาวดี น้อยรุ่ง
๐๘/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๖๘

นางสาวพรนิตา พาหา

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๖๙

นางสาวแพรไหม ยุงทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๗๐
นางสาววิชชุตา สิงอินทร์

๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๗๑

นางสาวอรนภา วิไลวัฒนากร
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๗๒

นางสาวอรอนงค์ วิไลวัฒนากร
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๔๖๐/๓๒๗๓

นางสาวกันทิมา สิงห์รักษ์
๑๕/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๗๔

นางอุบล เนียมคง  กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๗๕

นายสายพร จันทะวงษ์  กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๗๖

นายสุวรรณ สามี  กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๗๗

นางสาววิภาดา มุกโต
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๗๘

นางสาวเจนจิรา กลินลำดวน

่

๒๕/๐๖/๒๕๓๙

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๗๙

นางสาวกัญญนัช มันหยวก

่

๒๔/๐๒/๒๕๒๗

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๔ / ๑๗๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๒๘๐
นางสาวนิภาพร พระคำสอน

๒๒/๐๒/๒๕๒๕

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๘๑

นางสาวนำอ้อย แฟงวัชรกุล
๐๓/๑๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๘๒

นางสาวประยูร บุญประกอบ

๑๕/๑๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๘๓

นางสาวพรพนา โคกน้อย
๐๒/๐๘/๒๕๒๗

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๘๔

นางสาวภัทราภรณ์ บัวองค์

๑๓/๑๒/๒๕๑๓

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๘๕

นางสาวภาณุมาศ ยศปญญา
๓๑/๑๐/๒๕๑๕

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๘๖

นางสาวสุภาพร แต่งเนตร
๒๙/๐๖/๒๕๒๑

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๘๗

นางสาวเสาวรส แก้วบัวดี
๐๑/๑๒/๒๕๒๙

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๘๘

เด็กชายกฤติพงษ์ คชมาตร
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงฌานิศา ทองแท้
๑๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๙๐
เด็กชายจารุพัฒน์ บัวองค์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายเจษฎา จันทะคุณ
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายสิทธิพงศ์ สุขโชติ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๙๓

เด็กหญิงศรุตา ปองคูหลวง
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๙๔

เด็กหญิงอัจฉริยา เสืออ๊อด
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายธนโชค ปองคูหลวง
๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายวัฒนา นงลักษณ์
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๙๗

เด็กหญิงกิตติมา ชัยนา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๙๘

เด็กหญิงนุไพลิน แซ่หลอ
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๒๙๙

เด็กหญิงพัชนีกร แซ่หลอ
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายพันเกล้า ทารุณ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๐๑
เด็กชายณัฐชกร เนตรแสงสี

๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๐๒
เด็กชายมนตรี พลสงคราม

๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๐๓
เด็กชายนนทพัทธ์ ประทุมวัน

๑๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๐๔
เด็กชายสุรชัย สีแสง

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ มาคงทอง

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงเพ็ญนภา คชมาตร

๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๐๗
เด็กหญิงรติกาล แซ่ซ่ง

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงตรีชา คงทอง

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๐๙
เด็กหญิงณัฐพร ด่านทิม

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายสิรภัทร ทิตโสต

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงปรารถนา แซ่หว้า
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายอติคุณ แซ่หวือ
๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงเฟองฟา ทองมาก
๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงขวัญจิรา สุ่ยวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๕ / ๑๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๓๑๕

เด็กหญิงจันทร์สุดา ต๊ะมาสี
๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงปา แซ่หว้า
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๑๗

เด็กหญิงไพลิน แซ่หว้า
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๑๘

เด็กหญิงนัดดา แซ่ลี

๑๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๑๙

เด็กชายภัทรภณ จันทะวงศ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายณัฐกิตติ

์

เต่านนท์
๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายอัฐสิทธิ

์

ลอยเหม็น
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงเพชรลดา พรมนุช
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๒๓
เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ปูถิน

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๒๔

เด็กหญิงนันทิพร ภูเขียว
๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๒๕

เด็กหญิงสุภัค ดีปอง
๒๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๒๖

เด็กหญิงพิมพ์พร แซ่สง
๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายกฤษณะ พงษ์รัตน์
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๒๘

เด็กชายชัยยุทธ์ แซ่สง
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๒๙

เด็กชายกฤษกร แรงคง
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายชัชวาล ทรงประทีปกุล

๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๓๑

เด็กชายณัฐพล แซ่หลอ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๓๒

เด็กชายก่อพงศ์ แซ่เฮ่อ
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๓๓

เด็กหญิงกมล อุ่นโต
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงณัฐวดี สวยงาม
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงพิมนภา ฟองจางวาง

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๓๖
เด็กหญิงวิราณุวรรณ ศรีธรรมา

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงศุภธนาภา ตาฉิมมา
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงอารยา งามล้วน
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงอารีลักษณ์ สีฟอง
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๔๐
เด็กชายนพรัตน์ ทองจันดา

๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๔๑

เด็กชายภูมินทร์ ฟองจางวาง
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงสุชาวดี จันทรศร
๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๔๓

เด็กชายพฤษธิชัย คงอ้วน
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๔๔

เด็กชายพีรพุฒิ ราชเพียแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๔๕

เด็กชายวชิรวิทย์ แก่นแดง
๐๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๔๖

เด็กชายศรัญย์ พุดฉิม
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๔๗

เด็กหญิงกันยาพร ราชเพียแก้ว
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๔๘

เด็กหญิงญาณนันท์ วุทธา
๑๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๔๙
เด็กหญิงปราณปรียา แท่งทอง

๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๖ / ๑๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๓๕๐
เด็กหญิงศลิษา วุทธา

๐๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๕๑

เด็กหญิงสุมาลัย ดวงเด่นฉาย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๕๒

เด็กหญิงสุมาลี ดวงเด่นฉาย
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๕๓

เด็กหญิงจิราพร ไชยปน
๒๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๕๔

เด็กหญิงศิริพร หาญสายภา
๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงเขมิกา อินทร์ทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๕๖

เด็กชายกิตติพร ดวงอุปะ
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายวรนาถ วุทธา
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๕๘

เด็กชายภัททิยะ อุประ
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายอภิรักษ์ แสนธิไชยา
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายภาณุเดช มหายนต์

๐๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๖๑

เด็กชายฐิติวัฒน์ เกตุอินทร์

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๖๒

เด็กชายวรเมธ นิลนันท์
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๖๓

เด็กหญิงเนตรนภา แสงปญญา
๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๖๔

เด็กชายภัทรภร กาฬรัตน์
๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๖๕

เด็กชายชัยณรงค์ เกษอินทร์
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๖๖

เด็กชายวีรพล ราชเพียแก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๖๗

เด็กชายอภิชัย วุทธา
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๖๘

เด็กชายอานนท์ พุทธรัสสุ
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงกลรัตน์ ประเทียบอินทร์
๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๗๐
เด็กหญิงสุอรดา คำผิวภา

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๗๑

เด็กหญิงอัมพา วันชัย
๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๗๒

เด็กชายอวิโรธน์ กำมาแสน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายอิทธิพล ราชเพียแก้ว
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายปรเมษฐ์ พิมพิลา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๗๕

เด็กหญิงนิษาชน ชัยสุระ
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๗๖

เด็กชายจักษ์กฤษ เวิงแห่ว

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงวิจิตรา สีสะออน
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๗๘

เด็กชายภูริวัฒน์ ปราณี
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๗๙

เด็กชายประกาศิต ปลืมเนตร

้

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายวิชัย วันชัย

๑๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๘๑

เด็กหญิงธนพร อินสอน
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๘๒

เด็กหญิงอุสาห์ สุตภักดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๘๓

เด็กหญิงนนท์ธิชา นันไชย
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๔๖๐/๓๓๘๔

เด็กชายทศพร เพ็งนิตย์
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายทักษ์ดนัย นันตะวงษ์
๒๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๘๖

เด็กชายปฏิภาณ ศิริ
๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๘๗

เด็กชายประเสริฐ ทรงคงดวงดี
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๘๘

เด็กชายจักรพรรณ บุตรคต

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๘๙
เด็กชายเจษฎาภรณ์ แสงรัตน์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายณัฐธิพงษ์ พรมวาท

๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๙๑

เด็กชายณัฐพล อ่อนวงศ์
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๙๒

เด็กชายปณณวัฒน์ ขาวผ่อง
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๙๓

เด็กชายปนปณิธ ประมวลศิลป

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๙๔

เด็กชายพีรพัฒน์ มูลติด

๊

๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๙๕

เด็กชายไพโรจน์ แซ่สง
๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๙๖

เด็กชายภูตะวัน สีหะวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๙๗

เด็กชายยงชาย แซ่ย่าง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๙๘

เด็กชายวิชยุตม์ชัย จันทะคุณ
๐๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๓๙๙

เด็กชายอิสรา ทับแผลง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงเกวลิน สีหะวงษ์

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๐๑
เด็กหญิงขนิษฐา นามวิจิตร

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๐๒
เด็กหญิงจุฑามาศ นามวงษา

๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๐๓
เด็กหญิงชนิกานต์ เกตุสุธรรม

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๐๔
เด็กหญิงทิพย์มณี รักเปยมสุข

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงนิติณัฐดา โทจำปา

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงปณฑิตา สังข์เครืออยู่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงพัชราภรณ์ มะลิ

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ วงษา

๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงวันวิสา เนตรแสงศรี

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๑๐
เด็กหญิงศุลีพร หล่ออินทร์

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๑๑

เด็กหญิงสุพิชญา จันทะคุณ
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงสุรีพร พุ่มทอง

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๑๓

เด็กชายณภัทร อินทร์ทิพย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๑๔

เด็กชายณรงค์ อุ่นโต
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๑๕

เด็กชายธนพงษ์ ศรีอ๊อด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๑๖

เด็กชายธิติกร ร้อยคำลือ
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๑๗

เด็กชายพัทธพงษ์ คำภา
๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๑๘

เด็กชายภัทรชัย สีเทศ
๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๑๙

เด็กชายภูชิต ทองมา
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๔๒๐
เด็กชายวรัญชิต เทพราชา

๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๒๑

เด็กชายศรัทธารัตน์ สารี
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๒๒

เด็กชายอชิระ ฤทธิรอด

์

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๒๓ เด็กหญิงกรรฐิมาภรณ์
ลมอ่อน

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๒๔

เด็กหญิงกัลยาณี เลือนยศ

่

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๒๕

เด็กหญิงกานต์ธิดา พิมพ์ปาน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๒๖

เด็กหญิงชุตินันท์ คงนวล
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๒๗

เด็กหญิงณัฐธิชาพร เศษจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๒๘

เด็กหญิงเมยาวีร์ บุดจัน
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๒๙

เด็กหญิงสุพิชญา ม่วงทิม
๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๓๐
เด็กหญิงอัญติกา ปานโปะ

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๓๑

เด็กชายธนรักษ์ อินจันทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๓๒

เด็กชายอภิรักษ์ ศรีอุไรพงศ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๓๓

เด็กหญิงกันติยา ขันทอง
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๓๔

เด็กหญิงจิตตรา สงศิลาวัต
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๓๕

เด็กหญิงจินดามณี แสงอ่อน
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๓๖

เด็กหญิงจิรวรรณ โทจำปา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๓๗

เด็กหญิงณิชมน ทรงคงดวงดี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๓๘

เด็กหญิงธนภรณ์ แซ่หลี
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๓๙

เด็กหญิงธัญลักษณ์ ราชเพียแก้ว
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ ขวัญวงค์

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงนฤมล พันธรังษี
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๔๒

เด็กหญิงปนัดดา อ่อนปสสา
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๔๓

เด็กหญิงปานฝน แซ่อึง

้

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๔๔

เด็กชายคัมภีรภาพ พุดฉิม
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๔๕

เด็กชายจุลพัฒน์ จันทะคุณ
๑๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๔๖

เด็กชายเทวัญ เปงเรือน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๔๗

เด็กชายไทยสัน มงคลคีรีโรจน์
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๔๘

เด็กชายธนากร ลาวงศ์เกิด
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๔๙

เด็กชายพงศกร อ่อนนาเมือง
๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๕๐
เด็กชายภาคภูมิ จันทร์ทองอุ่น

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๕๑

เด็กชายภาคิน ศรีเรือน
๐๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๕๒

เด็กชายภานุพงษ์ พุดฉิม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๕๓

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

จันทร์เชย
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๕๔

เด็กชายเวชกร สีหะวงษ์
๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๔๕๕

เด็กชายศิริพันธุ์ คุ้มวันดี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๕๖

เด็กชายสุรเชษฐ์ ยิมเครือทอง

้

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๕๗

เด็กชายสุวิทย์ เนตรแสงสี

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงกนกวรรณ เพียคำ
๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๕๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ยันประโคน
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงชฎาพร ทัพเจริญ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๖๑

เด็กหญิงชเนตตี ดวงอุปะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๖๒

เด็กหญิงชลธิชา เสนานุช
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงทิพย์สุดา เพ็งครุฑ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๖๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ กันยา
๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๖๕

เด็กหญิงพิมญาดา แก้วกองเกิด
๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๖๖

เด็กหญิงพิษญา ทาสีดา
๒๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๖๗

เด็กหญิงภิญญดา สอนสอาด
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๖๘

เด็กหญิงยุพารัตน์ ทองศรีจันทร์
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๖๙

เด็กหญิงรัตนา ลือขัน

้

๓๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๗๐
เด็กหญิงสุภัสสร ศิริ

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๗๑

เด็กหญิงสุวิมล ฟองจางวาง
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๗๒

เด็กหญิงอภัสรา จันทะคุณ

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๗๓

เด็กชายภัทธนพล อ่อนกำมา
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๗๔
เด็กหญิงณิติณัฎฐ์ดา แดงด่อน

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๗๕

เด็กหญิงเพชรลดา บุญมี
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๗๖

เด็กหญิงสุพรรษา ด่อนจันทร์
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๗๗

เด็กหญิงสุรีย์พร พินทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๗๘

เด็กหญิงแสงเดือน ทิศกุลสว่าง
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๗๙

เด็กชายเกตุฟา ธรรมรังษี
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๘๐
นายมีชัย เชือชาติตระกูลดี

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๘๑

เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะคุณ
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๘๒

เด็กหญิงอโณทัย สีหะวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๘๓

เด็กชายกษาปณ์ โตหอม

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๘๔

เด็กชายพีรพัฒน์ แสงปญญา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๘๕

เด็กหญิงธิดารัตน์ แก้วเมืองกลาง
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๘๖

เด็กหญิงธิติกาญจน์ ฟองจางวาง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๘๗

เด็กหญิงนาฎอนงค์ แสงอินทร์
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๘๘

เด็กหญิงอภินันท์ วินากรณ์
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๘๙

เด็กหญิงอุษา เสือสา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๔๙๐
เด็กชายชุติพล มูลติด

๊

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๙๑

เด็กชายโยธา สุดาสุด
๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๙๒

เด็กหญิงกรณิกา บัวลา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๙๓

เด็กชายภูมินทร์ เพียลำแขก
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๙๔

เด็กชายธนพงษ์ สุโคมุด
๐๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๙๕

เด็กชายกิรวัฒน์ อินต๊ะเสน
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๙๖
เด็กหญิงกัญญาพัชร เสนานุช

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๙๗

เด็กหญิงประวีณา ครุธศรี
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๙๘

เด็กชายปฎิพัทธ์ พิมพา
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๔๙๙

เด็กหญิงขนิษฐา ซ้อมจันทรา
๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๐๐
เด็กหญิงนันธพร เรืองอำ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๐๑
เด็กหญิงปริศนา นาทันคิด

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๐๒
เด็กชายชโยดม พงษ์อำพันธ์

๐๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๐๓
เด็กชายธีรสิทธิ สิมพามา

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๐๔
เด็กชายศิวะศักดิ

์

สีหะวงษ์
๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๐๕
เด็กหญิงเสาวภาคย์ สารบรรณ์

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๐๖
เด็กหญิงจริญญา พลจอย

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๐๗
เด็กหญิงไพรัช ไกรโสภา

๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๐๘
นางสาววรณิการ์ อินปน

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๐๙
นางสาวเจนจิรา ใสแก้ว

๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๑๐
นางสาววิไล ศรีเลือน

่

๐๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๑๑

นางสาวเกตุนิภา พิมพา
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๑๒

นางสาวชุติมา จันทะคุณ
๐๒/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๑๓

นางสาวธิดารัตน์ แขไข
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๑๔

นางสาววิภาวี นันตะวงษ์
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๑๕

นางสาวชฎารัตน์ ยาจำปา
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๑๖

นางสาวพุทธชาด นุชงิวงาม

้

๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๑๗

นายบุญทอง ปยะประทีป
๒๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๑๘

นางสาวเพ็ญพิชญา พ่วงแตง
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๑๙

นางสาววิภาวรรณ เยบัญไร่
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๒๐
นางสาวกัตติกา แสงจิตรใส

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๒๑

นายณัฐพงษ์ อมฤตนนท์

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๒๒

นายธูปกรณ์ จันอุ่น
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๒๓

นางสาวเฉลิมขวัญ จูจ้อย
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๒๔

นางสาวณัฏฐธิดา ศรีประเสริฐ

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๕๒๕

นางสาวนิภาธร เทพาชุมภู
๒๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๒๖

นางสาวเบญทิพย์ เสนานุช
๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๒๗

นางสาววิลันธิตา โพธิดง

์

๑๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๒๘

นางสาวอภิสรา นารี
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๒๙

นางสาวเรไร เพือภูเขียว
๐๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๓๐
นางสาวนิศารัตน์ เนตรแสสี

๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๓๑

นางสาวอลิชา พระสมิง
๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๓๒

นายเจษฎา ตาฉิมมา
๓๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๓๓

นายสุรเชษฐ์ พลสอนดา
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๓๔

นางสาวจิรัชญา แสงอ่อน
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๓๕

นางสาวนภเกตน์ สีกุม
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๓๖

นางสาวฤทัยวัล จันทรา
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๓๗

นายภัทรกฤษณ์ พิมพา
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๓๘

นางสาวกุลณัฐ แก้วนำใส
๐๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๓๙

นางสาวจิตทิวา วุฒิทา
๓๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๔๐
นางสาวชลธิชา มาประสพ

๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๔๑

นางสาวสุรนันท์ ศิริ

๑๓/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๔๒

นายมณฑล ติดชัย
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๔๓

นายกฤตเมธ ทะนันชัย
๑๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๔๔

นายธีรศักดิ

์

บามา
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๔๕

นางสาวกัณฐิกา มูลสารี
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๔๖

นางสาวปรียากร แอ๊ดออน
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๔๗

นางสาวเก็จมณี พระสมิง
๑๐/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๔๘

นายธนินทร์ภัค ศรีเนตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๔๙

นางสาวธิดาวรรณ สินพรหมราช

๒๗/๑๑/๒๕๓๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๕๐
นางสาวนรีรัตน์ ตาขัน

๐๑/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๕๑

นางสาวยิงรัก

่

ทองมีทศพร
๒๑/๐๙/๒๕๓๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๕๒

นางสาวลักขณา แย้มจิตร
๑๕/๐๑/๒๕๓๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๕๓

นางสาววิลาวัลย์ ปปวน
๐๙/๐๑/๒๕๓๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๓๕๕๔

เด็กหญิงณิชา นุ่มมาก
๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๕๕๕

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

มีกัณหา

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๕๕๖

เด็กชายวีรภาพ มาวัน
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๕๕๗

เด็กชายธีรเดช อุปวัน
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๕๕๘

เด็กชายทักษ์ดนัย บัวทอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๕๕๙

เด็กหญิงร่มฉัตร เพ็ชร์บุญมี
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๕๖๐
เด็กหญิงจรัสจันทร์ หลานวงค์

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๕๖๑

เด็กชายภควัตร ชอบเกือ

้

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๕๖๒

เด็กชายอนุสรณ์ คำนิล
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๕๖๓

เด็กหญิงกฤติมา อินวรรณา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๕๖๔

เด็กหญิงธวัลพร แก้วเอียม

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๕๖๕

เด็กหญิงศุลีพร อินยา
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาหล่ม วัดซำหวาย  

พล ๓๔๖๐/๓๕๖๖

เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์ พุฒนาค
๑๗/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๖๐/๓๕๖๗

เด็กหญิงวรัทยา หมอกทา
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๖๐/๓๕๖๘

เด็กหญิงอภิญญา หมีสินลา
๐๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๖๐/๓๕๖๙

เด็กหญิงปริมลดา

่

บุญไมย์
๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๖๐/๓๕๗๐
เด็กหญิงอรุณรุ่ง โพธิคำ

์

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๖๐/๓๕๗๑

เด็กชายสิทธิกร สอนปน
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๖๐/๓๕๗๒

นางสาวกรรณิการ์ นวลสุวรรณ์
๐๓/๐๗/๒๕๒๙

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๔๖๐/๓๕๗๓

เด็กหญิงณัฐวรา บุญสะอาด
๒๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๗๔

เด็กหญิงธยานี ตุ้มคำ
๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๗๕

เด็กหญิงณัชวดี เค้พวง
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๗๖

เด็กชายชนินทร์ แว่นฟา
๒๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๗๗

เด็กชายธีระนัย อินจุ้ย
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๗๘

เด็กชายอัครากร สอนปน
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๗๙

เด็กชายปาราเมศ จิตวิชา
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๘๐
เด็กหญิงอริสา จันทะคุณ

๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๘๑

เด็กหญิงนลินทิพย์ สีหะวงค์
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๘๒

เด็กหญิงปนิดา ซ้อมจันทรา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๘๓

เด็กหญิงปณิตตรา ซ้อมจันทรา
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๘๔

เด็กหญิงเทวี ศรีบุ
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๘๕

เด็กหญิงวรรณิกา ปราบพาล
๑๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๘๖

เด็กหญิงณัฐวลัญช์ คำพีระวงค์
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๘๗

เด็กหญิงชลดา มูลรันชัย
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๘๘

เด็กชายปวริศ แก้วบุตร
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๕๘๙

เด็กหญิงวันนา แซ่หลอ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๕๙๐
เด็กหญิงภารณี มงคลคีรีโรจน์

๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๕๙๑

เด็กชายอรุณ ประยุรสวัสดิ

์

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๕๙๒

เด็กชายสถาพร แซ่หลอ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๕๙๓

เด็กชายจีรพงษ์ แซ่ลี
๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๕๙๔

เด็กชายวุฒิชัย แซ่หยาง
๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๕๙๕

เด็กหญิงดอกรัก แซ่หลอ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๕๙๖

เด็กหญิงทวีพร มงคลคีรีโรจน์

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๕๙๗

เด็กหญิงบุษบาภร สงศิลาวัต

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๕๙๘

เด็กหญิงยุพิน มงคลคีรีโรจน์
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๕๙๙

เด็กหญิงรุ่งนภา แซ่ย่าง
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๐๐
เด็กชายโชติพงษ์ แซ่หลอ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๐๑
เด็กชายสิทธิชัย แซ่ลี

๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๐๒
เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่สง

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๐๓
เด็กหญิงศิริพร แซ่หวือ

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๐๔
เด็กหญิงสุชาดา แซ่หยาง

๐๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๐๕
เด็กหญิงนงนุช แซ่หยาง

๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๐๖
เด็กหญิงเบญจมาศ วือปรัชญากุล

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๐๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่โซ้ง

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๐๘
เด็กหญิงธิดา แซ่สง

๑๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๐๙
เด็กหญิงมุทิตา ทรงประทีปกุล

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๑๐
เด็กหญิงปรียานุช แซ่หว้า

๑๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๑๑

เด็กหญิงเนตรทราย แซ่ย่าง
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๔๖๐/๓๖๑๒
เด็กหญิงสิริณญารัตน์ สุขิตกุลสิรธีร์

๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๑๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

วินากร
๒๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๑๔

เด็กชายธนโชติ ซ่อมจันทา
๒๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๑๕

เด็กชายพรพิพัฒน์ อินปน
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๑๖

เด็กชายพิษณุ ทองดี
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๑๗

เด็กชายศักดิธัช จันทะคุณ
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๑๘

เด็กชายศิรดนัย ฐานโพธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๑๙
เด็กหญิงกัญญาพัชร สีหะวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๒๐
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สีบุ

๒๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๒๑

เด็กหญิงวิภาวัลย์ อินทร์ดวง
๒๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๒๒

เด็กหญิงนันทกานต์ เงินงาม
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๒๓

เด็กหญิงสุธารินี ราศรี
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๒๔

เด็กชายณัฎฐกิตติ

์

สีบุ
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๒๕

เด็กหญิงพิระดา อุสากิจ
๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๒๖

เด็กหญิงอินทิรา สงจัน
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๒๗

เด็กชายวิรงณ์กร สีบุ
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๒๘

เด็กชายสมพร เพลียลำแขก
๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๔๖๐/๓๖๒๙

เด็กหญิงอนุธิดา สงจัน

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๖๓๐
นางกชกาญจน์ พานทอง

๑๓/๐๙/๒๕๑๐

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๓๑

นางธนิดา พรมช่วย
๒๓/๐๑/๒๕๑๖

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๓๒

นางนาตยา ชินรัตน์
๒๐/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๓๓

นางน้องนุช เกตุทอง
๓๐/๑๑/๒๕๑๓

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๓๔

นางสาวอรวรรณ บุญโสภาวงศ์
๐๑/๐๕/๒๕๑๑

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๓๕

นายธรรมนูญ บัวมาก
๑๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๓๖

นายอินทรเดช บ่อแก้ว
๒๒/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๓๗

นายสุพจน์ งามนัก
๐๕/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๓๘

นายพลวัฒน์ ช้างแจ้ง

๒๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๓๙

นายวิศรุฒ จันทร์ทิพย์
๐๖/๐๖/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๔๐
นายสุรสิทธิ

์

สอดตา
๑๐/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๔๑

นายอรุณ แสงทอง
๒๐/๐๕/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๔๒

นายปอมเพชร ปองม่วง
๐๒/๐๘/๒๕๓๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๔๓

นายวิโรจน์ สุขตา
๐๕/๐๔/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๔๔

นายกฤษณะ ภู่ฤทธิ

์

๐๕/๐๗/๒๕๓๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๔๕

นายมานะชัย พรมนุช

๒๔/๑๑/๒๕๓๗

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๔๖

นายสุรพัทธ์ ขุระสะ
๐๒/๐๑/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๔๗

นายวัชระ ราศี
๒๔/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๔๘

นายพงศธร บุญอ่อน
๑๒/๑๐/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๔๙

นายสราวุธ เงินประเสริฐ
๐๒/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๕๐
นายก้องเกียรติ อำเจริญ

๒๙/๐๑/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๕๑

นายกิตติพงษ์ บัวศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๓๖๕๒

นางวาสนา อามาตย์บัณฑิต
๑๑/๐๔/๒๔๙๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๕๓

นางสาวศันสนีย์ วสันติวงษ์
๑๒/๑๒/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๕๔

นางปทิตตา ภักตรา
๐๘/๐๕/๒๕๐๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๕๕

นางนวลจิต ควรบุปผา
๑๖/๐๕/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๕๖

นางสาวพรรณระวี ทาระปญญา
๑๗/๐๖/๒๕๐๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๕๗

นางสาวธนพร สีสงฆ์
๑๒/๑๐/๒๕๐๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๕๘

นางสาวคัว แซ่ระย้า
๑๒/๐๙/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๕๙

นางสมศรี หุ่นสุวรรณ์
๑๔/๐๙/๒๕๐๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๖๐
นางติญาภรณ์ ทิพย์ราช

๑๗/๐๒/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๖๑

นางชนาภา ชาวพิจิตร
๑๒/๐๘/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๖๒

นางสาวชฎาธาร จันทร์เจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๖๓

นางลาวัลย์ คำนุช
๐๑/๐๗/๒๕๑๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๖๔

นางสาวปราณี สดพุฒ
๐๙/๐๖/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๖๖๕

นางสายใจ พูฒิเดียม

้

๑๖/๐๗/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๖๖

นางรุ่งนภา จันทร์เกษม
๒๔/๐๖/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๖๗

นางสาวภิรมย์ นิมนงค์

่

๑๖/๐๖/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๖๘

นางสาวเสาวภา ประพฤติชอบ
๒๙/๑๐/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๖๙

นางสาวปฏิพัทธ์ พิลึก
๑๒/๐๔/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๗๐
นางวรรณา นวลใย

๒๖/๐๕/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๗๑

นางสาวโสรยา คำสุข
๑๐/๐๙/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๗๒

นางสาวไอรดา สลางสิงห์
๒๔/๐๙/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๗๓

นางสาวนรรธวรรณ์ เนตรวงค์
๐๒/๑๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๗๔

นางมณีเพชร ธรรมวงค์
๐๕/๑๒/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๗๕

นางสาวสุปราณี ยอดโต
๒๑/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๗๖

นางจารุณี ปาใหญ่
๐๖/๐๕/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๗๗

นางสมพร ยุบล
๑๐/๐๗/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๗๘

นางสาวพิมพา โสภา
๒๖/๑๐/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๗๙

นางสาวมัลลิกา กลินจันทร์

่

๐๖/๑๑/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๘๐
นางสาวสิริพร รอดสุข

๒๐/๐๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๘๑

นางสาวศิริวรรณ กันสาตร์
๓๐/๐๘/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๘๒

นางสาวดาราพร ประไพรัตน์
๐๑/๐๙/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๘๓

นางสาวแพรทอง จอมแปง

๒๙/๑๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๘๔

นางสาวสิริวิมล บานเช้า
๐๙/๐๖/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๘๕

นางมาลัย ทิมเดช
๐๖/๐๘/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๘๖

นางสาวพัตชรี คงทน
๑๐/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๘๗

นางบุญทรัพย์ ถือมัน

่

๑๑/๐๙/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๘๘

นางสาววนิจดา บุญมา
๑๓/๑๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๘๙

นางสาวดนิตา มงคลพัต
๒๐/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๙๐
นางสาวมณทิรา ฌานิศรางกูร

๐๕/๐๘/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๙๑

นางสาวนพมาศ สมบูรณ์
๐๓/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๙๒

นางณิชกมล สุขเจริญ
๑๑/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๙๓

นางสาวอรอนงค์ เผือนใจเอียม

่ ่

๐๖/๐๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๙๔

นางสาวบังอร สีแก้ว
๑๐/๐๓/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๙๕
นางสาววรรณกนตย์ ทวีพรโชติมา

๐๑/๐๗/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๙๖

นางสาวสุนิสา พระทองคำ
๑๓/๐๗/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๙๗

นางสาวยุพิน จอมสิงห์
๐๘/๐๘/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๙๘

นางนงนุช พูลชู
๐๒/๑๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๖๙๙

นางสาวจิราภา มูลมิง

่

๐๙/๐๖/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๗๐๐
นางสุนีย์ แสนเสนา

๑๒/๐๙/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๐๑
นางสาวจันทร์ทรา นาดี

๒๒/๐๙/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๐๒
นางกาญจนา ยิมยันยงค์

้

๐๕/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๐๓
นางสาวปฐมพรณ์ จิตรประสงค์

๒๙/๑๒/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๐๔
นางสาวธิดารัตน์ เจริญสุข

๑๒/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๐๕
นางสาวสุคนทิพย์ ยืนยงค์

๐๑/๐๗/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๐๖
นางสาวสมจิตร เพ็ชรคุ้ม

๑๓/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๐๗
นางสาวนิตยา เงินมา

๒๔/๐๙/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๐๘
นางสาวสุพรรษา อยู่ตาล

๑๓/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๐๙
นางสาวหลู่ แซ่หาง

๐๑/๑๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๑๐
นางสาวพักตร์สรณ์ ธีระสกุลธาดา

๒๓/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๑๑

นางสาวปริศนา สุขเมือง
๒๘/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๑๒

นางสาวสุกัลยา พุ่มบัว
๒๙/๐๕/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๑๓

นางสาวณัฐกาญ รัตนพิชัย
๐๖/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๑๔

นางสาวปริณุต สมรัสดิ

์

๐๘/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๑๕

นางสาวนุจรี คำขจร
๐๖/๐๙/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๑๖

นางจ้า แซ่ว่าง
๑๐/๑๐/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๑๗

นางสาวเกสร บัวสำลี
๐๑/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๑๘

นางสาวนำเพชร อยู่ศิริ
๒๙/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๑๙

นางสาวรัตนา ผิวอ่อนดี
๐๖/๐๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๒๐
นางสาวลดาวัลย์ เซ็งขุนทด

๒๖/๐๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๒๑

นางสาวพรรณิภา เปยะสวัสดิ

์

๒๘/๐๘/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๒๒

นางสาวปาริชาติ แสงสักดี
๓๑/๐๘/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๒๓

นางสาวอัญชลี โล่อนันต์

๑๔/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๒๔

นางสาวเสาวนีย์ หงษ์ยนต์
๐๓/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๒๕

นางสาวสริณรัตน์ ระกิติ
๑๗/๐๕/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๒๖

นางสาวสาวิตรี สังคุ่ย
๒๙/๐๕/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๒๗

นางสาวจีรสุดา ไทยตรง

๒๔/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๒๘

นางสาวพรนิตา ก้อนคุ้ม
๑๐/๐๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๒๙

นางสาวนุชนาฎ ต่ายเพชร
๐๓/๐๓/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๓๐
นางสาวพิสมัย แซ่ว่าง

๑๒/๐๓/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๓๑

นางสาวธนัยพร เปค่าย
๑๘/๐๓/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๓๒

นางสาวสมฤดี สายเจริญ
๑๓/๐๕/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๓๓

นางสาวโชติมา นงพัฒนกุล
๒๖/๐๗/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๓๔

นางสาวคำ แซ่จ๊าง
๒๙/๐๗/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๗๓๕

นางสาวนิสามณี นันติแสง
๑๗/๐๙/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๓๖

นางสาวอารี พรแก้ว

๑๙/๑๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๓๗

นางสาวพนิดา คงปอม
๐๔/๑๒/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๓๘

นางสาววรรณวิศา คดคง
๒๔/๐๒/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๓๙

นางสาวปาริชาติ สิงห์สุพรรณ
๓๑/๐๕/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๔๐
นางสาววรรษชล ด้วงฟู

๑๖/๐๖/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๔๑

นางสาวอภิญญา เข้ลี

้

๒๔/๐๖/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๔๒

นางสาวรฐา คำสำลี
๑๗/๐๙/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๔๓

นางสาวรัตนาภรณ์ ตูมหอม
๐๑/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๔๔

นางสาววิไลวรรณ ตรงไธสง
๒๗/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๔๕

นางสาวพรศิริ จีจู

๑๓/๑๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๔๖

นางสาวสมหญิง อำจีน

๑๘/๑๑/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๔๗

นางสาวชลธิชา ชาวเวียง
๐๒/๐๑/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๔๘

นางสาวบัณฑิตา คงสมบูรณ์
๒๗/๐๑/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๔๙

นางสาวดวงใจ สมบูรณ์
๐๒/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๕๐
นางสาวกฤษณา สิงแก้ว

๒๑/๐๓/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๕๑

นางสาวปทมา พันแจ้ง
๐๕/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๕๒

นางสาวมนัสนันท์ สุขคุ้มชูฤทธิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๕๓

นางสาวรุ่งนภา จันสน
๐๗/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๕๔

นางสาวจิตรา ชวดชาวนา
๐๙/๐๕/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๕๕

นางสาวกัญญา ปนณรงค์
๑๐/๐๖/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๕๖

นางสาวนำตาล จำปานา
๑๑/๐๖/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๕๗

นางสาวโบตัน

๋

พยัคเกษม
๒๕/๐๗/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๕๘

นางสาวพัชรี ยิมเจียม

้

๑๘/๐๘/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๕๙

นางสาวเพียงฤทัย รัตนตระกูลวงค์
๑๔/๐๙/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๖๐
นางสาวสุจรรยา ปนชาวนา

๑๑/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๖๑

นางสาวอมรรัตน์ น้อยคำภา
๐๑/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๖๒

นางสาวนัฐพร แก้วใส
๒๕/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๖๓

นางปวีณา แสวงนอก
๒๖/๐๖/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๖๔

นางสาวนริศรา สังข์ปอม
๑๙/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๖๕

นางสาวจงรัก คงสามหมอ
๒๕/๐๙/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๖๖

นางสาวเรวดี จันทาโฮง

๑๘/๑๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๖๗

นางสาวมิรันตี แจ้งมุข
๐๗/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๖๘

นางสาวรุ่งฤดี ยิมละมัย

้

๑๗/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๖๙

นางสาวเนาวรัตน์ ลับไพรี
๑๗/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๗๗๐
นางสาวรจนา คำกุดตุ้ม

๒๔/๐๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๗๑

นางสาวชิติมา แก้วเงา
๑๒/๐๖/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๗๒

นางสาวพรสุดา เกิดสวัสดิ

์

๑๐/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๗๓

นางสาวณฐพร ปานรอด
๐๑/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๗๔

นางสาวภัทราพร จันสี
๑๗/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๗๕

นางสาวศุทธินี มาเขียว
๒๔/๑๐/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๗๖

นางสาวณิชา จิราพงษ์
๐๕/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๗๗

นางสาวพัฐลักษณ์ อิทรทัศน์
๑๓/๐๔/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๗๘

นางสาววาทินี เกิดพูล
๑๐/๐๗/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๗๙

นางสาวบุปผา ศิริวัฒน์
๐๑/๐๘/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๘๐
นางสาวอนงค์ อินทร์เดช

๐๕/๐๘/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๘๑

นางสาวกรรณิษา แซ่โง้ว
๑๕/๐๘/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๘๒

นางสาวรัตนภรณ์ เขียนบัณฑิตย์

๒๕/๑๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๘๓

นางสาวบุญช่วย โพธิศรี

์

๒๕/๐๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๘๔

นางสาวธิดารัตน์ ทองอยู่
๑๐/๐๓/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๘๕

นางสาวแววตา นะโรรัมย์
๑๐/๑๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๘๖

นางสาวสุธาธิณี ขำศรี

๒๑/๑๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๘๗

นางสาวชนากานต์ อ่อนละไม

๒๘/๑๑/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๘๘

นางสาวพรศิริ รุ้งกษัตรา
๐๕/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๘๙

นางสาวเยาวพา วรภัชนากร

๒๑/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๙๐
นางสาวสุนิสา ทิพยเนตร

๑๑/๐๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๙๑

นางสาวอรุษา สวนแก้ว
๑๕/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๙๒
นางสาวรินทร์ณภัทร ศรีสัมฤทธิ

์

๐๒/๑๐/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๙๓

นางสาวกนกวรรณ ทรงสัจจา
๐๙/๑๐/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๙๔

นางสาวสุนิสา นุ่มน้อย
๐๓/๐๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๙๕

นางสาวสุกัญญา สุพิมาย
๐๑/๑๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๙๖

นางสาวปวีณา ศรีแพง

๒๒/๑๑/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๙๗

นางสาวสุนิษา สุขมามอญ
๐๔/๐๕/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๙๘

นางสาวพรพิมล วิเศษวงค์ษา
๑๗/๐๕/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๗๙๙

นางสาวจีรวรรณ เลือดไทย
๒๐/๐๕/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๐๐
นางสาวเชาวเรศ เอียมคง

่

๒๓/๐๗/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๐๑
นางสาวยุพา รุ่มร้อย

๐๑/๑๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๐๒
นางสาวชนัญธิดา ม่วงจันทร์

๑๐/๑๑/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๐๓
นางสาววารินทร์ ไม้เกตุ

๒๓/๑๒/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๐๔
นางสาวพัชรี แซ่มัว

๑๐/๐๑/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๘๐๕
นางสาวแสงระวี แก้วคืน

๐๙/๐๒/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๐๖
นางสาวรังสิมา มาแหยม

๐๒/๐๗/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๐๗
นางสาวทัศดาว ตรีเพชร

๒๓/๐๒/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๐๘
นางสาวอรฤทัย จำรัส

๒๒/๐๖/๒๕๔๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๐๙
นางสาวชญานี ศรีม่วงสุข

๒๗/๐๒/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๑๐
นางสาวจันทิมา คชมาส

๒๐/๐๓/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๑๑

นางสาววิลาสินี พินจัน
๒๑/๐๓/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๑๒

นางสาวณัชชา เนียมประเสริฐ
๒๙/๐๓/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๑๓

นางสาวกัญญ์ณณัฐ อยู่บุญ
๑๒/๑๐/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๑๔

นางเบญจพรรณ พริบไหว
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๑๕

นางเฉลิมรัตน์ โรจนนาวิน
๑๐/๐๖/๒๕๔๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๑๖

นายสิงหล วังแผน
๑๐/๔/๒๔๘๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๑๗

นายสมพงษ์ โหมดทอง
๒๘/๙/๒๔๙๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๑๘

นายเลาเห้อ แซ่ลี ๑๐/๙/๒๕๐๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๑๙

นายจรัญ ทองพรหม
๒๔/๙/๒๕๐๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๒๐
นายปญญา ศิริรัตน์

๒๑/๗/๒๕๐๓
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๒๑

นายธนาคาร อ้อยหนุน
๑๑/๑๒/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๒๒

นายสุรศักดิ

์

กลินสาหร่าย

่

๒๐/๑๑/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๒๓

นายบัวลี ปตตาทานัง
๑๗/๒/๒๕๐๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๒๔

นายสงวน จรูญศรี ๖/๑๐/๒๕๐๖ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๒๕

นายเสงียม ตลับเงิน ๑๐/๒/๒๕๐๗ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๒๖

นายเทวี ประสมสาย ๗/๑๐/๒๕๐๘ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๒๗

นายคูณ บูรานาผาย ๑๐/๒/๒๕๑๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๒๘

นายหัวจู แซ่โบ้ย
๑๖/๔/๒๕๑๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๒๙

นายอักษรา ทารักษา ๖/๙/๒๕๑๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๓๐
นายจักรกฤษณ์ บุญอินทร์

๑๗/๑/๒๕๑๓
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๓๑

นายสมพงษ์ พันธุ์บัว

๒๙/๑๒/๒๕๑๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๓๒

นายนคร จอมอินทร์ ๒/๘/๒๕๑๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๓๓

นายเค็น อูยแก้ว ๑/๑/๒๕๑๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๓๔

นายจรัญ วังเสนา ๒/๙/๒๕๑๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๓๕

นายเดชา กุศล

๑๙/๑๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๓๖

นายสิริชัย โกวรรณ ๕/๔/๒๕๑๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๓๗

นายประทีป หมืนอาจ

่

๒๗/๑๐/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๓๘

นายสอาด รอดยิม

้

๒/๑๐/๒๕๑๕
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๓๙

นายชัยยุทธ์ เกิดเกตุ
๓๑/๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๘๔๐
นายนัธทวัฒน์ ชูชิต ๗/๒/๒๕๑๖ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๔๑

นายประทีป พลพักตร์

๓๑/๑๒/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๔๒

นายรพีพงศ์ น้อยสุพรรณ์
๒๗/๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๔๓

นายอภิชัย หงษ์ทองคำ ๙/๙/๒๕๑๖ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๔๔

นายจำลอง บรรลุ ๘/๒/๒๕๑๗ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๔๕

นายนันท์ แก้วแสง
๑๖/๗/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๔๖

นายพงศกร ช้างชุ่ม
๑๖/๙/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๔๗

นายศุภกิจ วงษ์วัฒน์สกุล ๗/๙/๒๕๑๘ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๔๘

นายฉัตรชัย เมฆอ้อย ๖/๖/๒๕๑๘ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๔๙

นายเกรียงไกร ยอดเกลียง

้

๗/๘/๒๕๑๙ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๕๐
นายนภัทร คงชนะ

๑๘/๔/๒๕๑๙
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๕๑

นายนัฐพล ทองเทียง

่

๒๕/๘/๒๕๑๙
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๕๒

นายเสมอ มาโต
๑๗/๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๕๓

นายหาญ ขันมูล
๑๓/๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๕๔

นายเอกชัย วิไลวิทย์
๑๘/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๕๕

นายกันต์ แขวงถึก
๔/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๕๖

นายชณัฐธนพล ชืนศรีนวล

่

๘/๑/๒๕๒๑ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๕๗

นายณเรศ อยู่มา ๗/๖/๒๕๒๑ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๕๘

นายสาธิต สังข์วรรณ

๑๙/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๕๙

นายสามารถ จรมา
๓๐/๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๖๐
นายสุทธิชัย ปญญาดี

๑๖/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๖๑

นายจิตรกร สังเขป
๒๗/๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๖๒

นายชาคริส เชาวน์จำเริญ

๒๖/๑๒/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๖๓

นายดำเนิน ชาวเขียววงศ์ ๓/๕/๒๕๒๒ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๖๔

นายเน้ง แซ่ว่าง ๑/๑/๒๕๒๒ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๖๕

นายอุดม แซ่จาง
๒๑/๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๖๖

นายปริเยศ ทิพวารี
๒๕/๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๖๗

นายสงคราม ด้วงทอง

๒๓/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๖๘

นายภาคภูมิ แก้วทรงเพชร ๒/๓/๒๕๒๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๖๙

นายปราณี แพงโตนด
๒๖/๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๗๐
นายปยะ เพ็ชรโต

๑๕/๔/๒๕๒๔
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๗๑

นายยิงเจีย แซ่หยาง ๓/๓/๒๕๒๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๗๒

นายวัฒนา ม่วงมิตร

๓๑/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๗๓

นายสุเทพ ท่าโพธิ

์

๒๕/๘/๒๕๒๔
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๗๔

นายกรุง ขำมี ๔/๒/๒๕๒๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๘๗๕

นายเกรียงไกร ดอกไม้
๑๔/๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๗๖

นายพีรพล บวมขม

๑๒/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๗๗

นายภานุวัฒน์ สีหาราช
๒๘/๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๗๘

นายมานิต สุวอ
๒๑/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๗๙

นายวสันต์ สุ่มขำ
๒๖/๗/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๘๐
นายวัง โตใหญ่

๑๙/๕/๒๕๒๕
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๘๑

นายศุกร์ชัย ดีก่อผล
๑๐/๘/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๘๒

นายสมเกียรติ ปุยทอง
๑๖/๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๘๓

นายณัฐพงษ์ ตุ่นมะโรง ๗/๙/๒๕๒๖ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๘๔

นายนราธร สากร
๒๗/๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๘๕

นายนพพล เชียรตระกูล
๓/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๘๖

นายประสงค์ ศรสุรินทร์
๒๐/๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๘๗

นายภาคย์ รักษาปา ๑/๘/๒๕๒๖ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๘๘

นายภานุ หยำวิลัย
๑๖/๖/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๘๙

นายวสันต์ ศรีวิชัย ๗/๑/๒๕๒๖ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๙๐
นายสุภาพ ดวงใจสัก

๒๔/๔/๒๕๒๗
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๙๑

นายสุรพันธ์ นิยมเยาว์
๑๖/๗/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๙๒

นายการุณ ชำนิเขตกิจ
๑๗/๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๙๓

นายธนาคาร มีบัว
๑๖/๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๙๔

นายประภัสสร โมเรือง

๑๓/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๙๕

นายวันชัย งามสมทรง

๑๔/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๙๖

นายวัฒนา โตเฟอง

๑๖/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๙๗

นายวีรพันธ์ ชุ่มอุ่น ๓/๙/๒๕๒๗ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๙๘

นายสมคิด อนุสา
๒๕/๑๐/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๘๙๙

นายอภิชาติ อยู่เล่ห์
๒๑/๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๐๐
นายจำรัส สีตาล

๓๐/๕/๒๕๒๘
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๐๑
นายจวง อินยา

๑๙/๙/๒๕๒๘
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๐๒
นายเจนศิลป ศิริศักดิ

์

๒๕/๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๐๓
นายปรเมษฐ์ ม่วงกลำ

๒๖/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๐๔
นายยุทธนา อยู่มา ๒/๑/๒๕๒๘ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๐๕
นายวิรุณนา เกษา

๒๐/๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๐๖
นายวีระ อิมกระจ่าง

่

๑๓/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๐๗
นายสมนึก บุญจ้อย

๑๘/๔/๒๕๒๘
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๐๘
นายอำพล บริบูรณ์สินสิริ

๑๓/๔/๒๕๒๘
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๐๙
นายแอยิ แซ่ย่ะ ๑/๑/๒๕๒๘ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๙๑๐
นายเจษฎา ขจิตเพชรจรัส

๒๒/๖/๒๕๒๙
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๑๑

นายเชิดชาย เจริญคำ
๒๓/๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๑๒

นายนพรัตน์ เอียมสะอาด

่

๑๗/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๑๓

นายนิวัฒน์ บุญอนันต์
๖/๑๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๑๔

นายบรรพต เทียงธรรม

่

๑๗/๔/๒๕๒๙
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๑๕

นายปยภัทร วรรณนาค
๒๗/๑/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๑๖

นายยิงยง

่

ตาบประดับ
๒๙/๖/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๑๗

นายสมบัติ เรือนคำ
๒๕/๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๑๘

นายอนุยุต เกษสุวรรณ
๓๐/๔/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๑๙

นายอาทิตย์ โพธิศรี

์

๒/๓/๒๕๒๙ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๒๐
นายกรวิทย์ วิเวก

๒๖/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๒๑

นายคนอง ทิงิวงาม

้

๓/๑/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๒๒

นายจำลอง เลาะลาเต๊ะ ๘/๑๐/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๒๓

นายทนง น่วมนวล ๕/๙/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๒๔

นายทศพล ภูมิดิษฐ์
๓๐/๐๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๒๕

นายนิคม แตงนวลจันทร์
๓๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๒๖

นายวินัย อาวร
๒๒/๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๒๗

นายศรชัย ออมทรัพย์สกุล
๑๙/๕/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๒๘

นายสมศักดิ

์

น้อยมี
๓๑/๑/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๒๙

นายอำพล แสงทอง ๗/๖/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๓๐
นายเจษฎา เผือกทอง

๒๐/๕/๒๕๓๑
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๓๑

นายธีรพล แสงสวย
๑๐/๕/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๓๒

นายนครินทร์ พันธุ์ศรี ๙/๔/๒๕๓๑ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๓๓

นายเมธี บุญพรม
๑๒/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๓๔

นายสิทธิพงษ์ บุญจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๓๕

นายสุรเดช สายสุจริต
๑๔/๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๓๖

นายอาทิตย์ แซ่ย้าง
๒๖/๖/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๓๗

นายเกรียงศักดิ

์

ฤกษงาม
๑๓/๔/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๓๘

นายดำรงศักดิ

์

ขำขาว
๑๔/๖/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๓๙

นายถาวร เกตุแก้ว
๒๘/๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๔๐
นายยุรนันท์ เอียมสถาน

่

๒๕/๗/๒๕๓๒
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๔๑

นายวัชรพงษ์ มันคง

่

๒๘/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๔๒

นายอนันต์ พฤฒิวรรณ
๑๘/๓/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๔๓

นายเอกอมร แซ่หยาง ๔/๖/๒๕๓๒ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๔๔

นายเกริกไกร อ่อนอิงนอน

๑๔/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๙๔๕

นายบุญธรรม ยะวงษ์
๑๙/๔/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๔๖

นายปยะ สาเอียม

่

๒๓/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๔๗

นายพิชิต จันทร์ตี

๒๒/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๔๘

นายสราวุธ ตันติพูล
๓๐/๓/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๔๙

นายโอ ยุบัวพา

๓๑/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๕๐
นายชูศักดิ

์

โล่ห์คำ ๒/๗/๒๕๓๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๕๑

นายพรเทพ เอียมละออ

่

๑๙/๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๕๒

นายศิวดล นุ่มนิม

่

๘/๑๑/๒๕๓๔
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๕๓

นายชัยพร ศรีคำพันธ์
๑๖/๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๕๔

นายประกายสิทธิ

์

แซ่ว่าง ๑/๑/๒๕๓๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๕๕

นายประทีป แซ่ลิม ๔/๒/๒๕๓๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๕๖

นายพีรพรต บุนนาค ๗/๑/๒๕๓๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๕๗

นายมารวย แย้มเขน็ง ๖/๗/๒๕๓๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๕๘

นายวิทวัส ตาลเจริญ ๘/๓/๒๕๓๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๕๙

นายมงคลรัตน์ บุญช่วย
๒๔/๕/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๖๐
นายวศิน แสงประเสริฐ

๗/๑๐/๒๕๓๖
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๖๑

นายวรวุฒิ คุดอ่อง
๒๐/๗/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๖๒

นายสิทธา โคตสมบัติ ๓/๔/๒๕๓๖ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๖๓

นายอานนท์ สถานทุง
๓/๑๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๖๔

นายวัชรเทพ อุทัยวัฒนานนท์
๑๔/๙/๒๕๓๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๖๕

นายจิรายุ พิมพ์ปลูก

๑๙/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๖๖

นายทศพล เสนารถ ๔/๗/๒๕๓๘ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๖๗

นายนพดล ชัยมงคล

๑๔/๑๑/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๖๘

นายวันชัย พรหมสุข
๒๓/๔/๒๕๓๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๖๙

นายกฤษณะ จันทร์นุช
๒๖/๙/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๗๐
นายวัชรากร อนันต์วิจิตรศรี

๑๕/๑๒/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๗๑

นายสมัตถ์ เขียวปน
๒๐/๐๔/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๗๒

นายฐาปากรณ์ สาระทะ ๑๐/๔/๒๕๔๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๔๖๐/๓๙๗๓

เด็กชายพีรพงค์ ปุยอบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๗๔

เด็กชายธนากร บึงจันทร์
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๗๕

เด็กชายธรรมรงค์ ใจซือ

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๗๖

เด็กหญิงยุพา มาษา
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๗๗

เด็กชายณัฐดนัย ดีหลี
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๗๘

เด็กหญิงสาวิตรี สังขทิพย์
๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๗๙

เด็กหญิงฐาปนิตตา ไวถาวร
๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วัดวังนกแอ่น  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๓๙๘๐
เด็กชายจุฑาภัทร คำแดง

๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๘๑

เด็กชายธีร์ธวัช พันบุญ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๘๒

เด็กชายบัญชา โวหารลึก
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๘๓

เด็กชายชาติกล้า สมฤทธิ

์

๒๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๘๔

เด็กหญิงพรนภา มานักฆ้อง
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๘๕
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ รอดแสง

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๔๖๐/๓๙๘๖

เด็กชายอดิศร พันบุญ
๒๐/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดินสอ
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต

 

พล ๓๔๖๐/๓๙๘๗

เด็กชายทิวากร แจ่มชาวนา
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดินสอ

วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต

 

พล ๓๔๖๐/๓๙๘๘

เด็กหญิงสุทธิดา น้อยช่างเหล็ก
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดินสอ
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต

 

พล ๓๔๖๐/๓๙๘๙

เด็กชายณัฐวัช บุญช่วยสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินสอ
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต

 

พล ๓๔๖๐/๓๙๙๐
เด็กชายปยะพงศ์ เกิดแก้ว

๒๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินสอ
วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต

 

พล ๓๔๖๐/๓๙๙๑

เด็กชายวันชัย ชืนใจชม

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดินสอ

วัดอรัญวาศรีคีรีบรรพต

 

พล ๓๔๖๐/๓๙๙๒
เด็กหญิงพลอยไพลิน องอาจ

๑๒/๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๓๙๙๓

เด็กชายบูรพา องอาจ
๑๗/๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๓๙๙๔

เด็กชายณัฐภูมิ ฉุยฉาย
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๓๙๙๕

เด็กชายวรกมล ย่อมครบุรี
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๓๙๙๖

เด็กชายวรพาส พละโชติ
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๓๙๙๗

เด็กหญิงกิตติยา รักคติ
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๓๙๙๘

เด็กหญิงปาริฉัตร เรืองศรี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๓๙๙๙

เด็กชายชัยวัฒน์ ปรื้มสุด

้

๐๔/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๐๐
เด็กหญิงพัชรี ขุนชัย

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๐๑
เด็กชายชนินทร์ แย้มทัศน์

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๐๒
เด็กชายกุลชาติ เอมชาวนา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๐๓
เด็กชายเลอศักดิ

์

ทองดอนคำ
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๐๔
เด็กชายเศรษฐธร บุญจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๐๕
เด็กชายสิมิรัน พรมมา

๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๐๖
เด็กหญิงจินดารัตน์ มงคล

๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๐๗
เด็กหญิงสุนิษา อุดม

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๐๘
เด็กชายกฤษดา จันโตนด

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๐๙
เด็กชายจักราช เจริญสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๑๐
เด็กชายเจษฏาภรณ์ มงคล

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๑๑
เด็กชายพศวีร์ ตามระเบียบ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๑๒
เด็กชายพิทยุตม์ ตามระเบียบ

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๑๓
เด็กชายพิพัฒน์พล คล้ายท่าโรง

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๑๔
เด็กชายพีรวิชญ์ ฉัตรพันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๐๑๕
เด็กชายวชิรา โตงาม

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๑๖
เด็กชายสุวิทย์ บุญสง่า

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๑๗
เด็กชายหัสนัย ชมมิ

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๑๘
เด็กหญิงกมลชนก สุดใจ

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๑๙
เด็กหญิงชลันดา หวังแย้ม

๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๒๐
เด็กหญิงชาลิสา

ิ

ม่วงตุ่น
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๒๑
เด็กหญิงพรพิมล ทองติด

๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๒๒
เด็กหญิงพรรณษา ศรีไพร

๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๒๓
เด็กหญิงวรรณวลี มณีท่าโพธิ

์

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๒๔
เด็กหญิงศิรภัสสร งามดี

๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๒๕
เด็กชายพัชรพล แก้วประสิทธิ

์

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๒๖
เด็กหญิงบุญญารัตน์ รอดคง

๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๒๗
เด็กชายเทวา คล้ายคลึง

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๔๖๐/๔๐๒๘
เด็กชายคุณาวุธ เกิดผล

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็ก วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๔๖๐/๔๐๒๙
เด็กชายพงศกร กุญชรชัย

๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็ก วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๔๖๐/๔๐๓๐
เด็กชายมนตรี กองแสนแก้ว

๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็ก วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๔๖๐/๔๐๓๑
เด็กชายสรวิชญ์ หุนกระโทก

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็ก วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๔๖๐/๔๐๓๒
เด็กชายดนยวรรธน์ กิงสะแกราช

่

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็ก วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๔๖๐/๔๐๓๓
เด็กหญิงบงกชกร พลขันธ์

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็ก วัดบ้านเข็ก  

พล ๓๔๖๐/๔๐๓๔
เด็กชายภูริทัต ศรีหอม

๘/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๓๕
เด็กหญิงอัญธิฌา คงชาวนา ๑/๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๓๖
เด็กชายจีรศักดิ

์

แห่งสายหล้า
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๓๗
เด็กชายพูลศักดิ

์

ทองปรุง

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๓๘
เด็กชายณัฐพงษ์ ปนกลัด

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๓๙
เด็กชายสิทธิโชติ จันทร์สิงห์

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๔๐
เด็กชายธนภัทร โพธิเกตุ

์

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๔๑
เด็กชายกิตติพงษ์ ระวังชน

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๔๒
เด็กชายศรัณย์ สุขเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๔๓
เด็กชายภูธเนศ เทพปาหมาก

๑๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๔๔
เด็กหญิงคณิตตา สำรีดี

๑๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๔๕
เด็กหญิงมุทิตา โตมา

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๔๖
เด็กหญิงสุทธินี วิเวชไพศาลกุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๔๗
เด็กหญิงนำฝน แก้วหมอ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๔๘
เด็กหญิงกัญญารัตน์ คำสอน

๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๔๙
เด็กหญิงพัชรา น่วมบุใหญ่

๒๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๐๕๐
เด็กชายสรวิชญ์ ยังจิว

๋

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๕๑
เด็กชายนฤเบศน์ ขุนเทพ

๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๕๒
เด็กชายกฤษฎา ธัญญอุดม

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๕๓
เด็กหญิงนฤมล บัวกรรมภา

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๕๔
เด็กหญิงกัณฐิกา สมสีแก้ว

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๕๕
เด็กหญิงธนยา สระทองยอด

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๕๖
เด็กชายอภินัทธ์ ศรีสวัสดิ

์

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๕๗
เด็กหญิงธนพร แก้วสุวรรณ

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๕๘
เด็กหญิงปราณปรียา กลินทอง

่

๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๕๙
เด็กหญิงธนัญญา ทองสุข

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๖๐
เด็กหญิงกรรณิการ์ สารีกุล

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๖๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ฤทธิศักดาเดช

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๖๒
เด็กชายศุภวิช สาธุการ

๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๖๓
เด็กชายกิตติคุณ จันทร์สามเรือน

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๖๔
เด็กชายชนะชนม์ ทีดินดำ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๖๕
เด็กชายธันยา สุขคำหล้า

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๖๖
เด็กชายบุญญินท์ ศรีหะบุคร

๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๖๗
เด็กชายวสันต์ ชมศรี

๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๖๘
เด็กชายวรรณชัย ขุมดินพิทักษ์

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๖๙
เด็กชายรชต พัวทอง

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๗๐
เด็กชายรังสรรค์ มาเพ็ชร

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๗๑
เด็กชายศิวกร วุ่นเชือ

้

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๗๒
เด็กชายสิงหราช แจ้งชาวนา

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๗๓
เด็กชายอดิเทพ นิลเกษม

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๗๔
เด็กชายอติชาติ รุ่งเรือง

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๗๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ เชิดศาสตร์

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๗๖
เด็กหญิงณัฐชา เกษจัตุรัส

๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๗๗
เด็กหญิงณิชานันท์ สุดเนตร

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๗๘
เด็กหญิงปรียาภัทร กันธุ

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๗๙
เด็กหญิงวัลภา วงค์มาลัย

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๘๐
เด็กหญิงรุ่งนภา รุ่งเรือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๘๑
เด็กหญิงลลิตา คงปราบ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๘๒
เด็กหญิงอมรวรรณ น้อยจีน

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๘๓
เด็กหญิงณัฐชา เครือมี

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๘๔
เด็กชายพิษณุ สาธุการ

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๐๘๕
เด็กหญิงสุพรรษา หลากจิตร์

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๘๖
เด็กหญิงสุพรรษา รายวัลย์

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านสะเดา วัดสะเดา  

พล ๓๔๖๐/๔๐๘๗
เด็กชายภาคิน กลางจันทรา

๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๘๘
เด็กชายธวัชชัย รสโฉม

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๘๙
เด็กชายณภัทร เพ็ชรรัตน์

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๙๐
เด็กชายณัฐกรณ์ บุญชู

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๙๑
เด็กหญิงวริศรา จอยพุก

๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๙๒
เด็กหญิงวัชรินทร์ หลุ่นประพันธ์

๐๗/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๙๓
เด็กหญิงวรรณกานต์ มันคงดี

่

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๙๔
เด็กหญิงผริดา ศรีแก้ว

๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๙๕
เด็กหญิงสุนันทา กลินจุ้ย

่

๑๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๙๖
เด็กชายบุญฤทธิ

์

ยิงคงดี

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๙๗
เด็กหญิงฐิตารีย์ พาณิชย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๙๘
เด็กหญิงซะฮะราณี อาซีฟาร์

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๐๙๙
เด็กชายศุภกร ด่อนแผ้ว

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๐๐
เด็กหญิงกรรณิกา คำรัมย์

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๐๑
เด็กชายณัฐวุฒิ โสวิบูรณ์

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๐๒
เด็กชายสหรัฐ ทองสีดี

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๐๓
เด็กชายอนุวัฒน์ เศษสูงเนิน

๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๐๔
เด็กชายอำพล สมภักดี

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๐๕
เด็กหญิงณัฐธัญญา แบนไทย

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๐๖
เด็กหญิงปานชนก รัตน์ประโคน

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๐๗
เด็กชายตัณติกร น้อยชาวนา

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๐๘
เด็กหญิงกัลยารัตน์ คำพุ่ม

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๐๙
เด็กหญิงวราภรณ์ สุธงษา

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๑๐
เด็กชายธวัชชัย ด่อนแผ้ว

๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๑๑

เด็กหญิงกุลธิดา คำรัมย์
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๑๒

เด็กชายวรายุทธ สาขุนทด
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๑๓

เด็กหญิงธัญชนก นาคจัง
๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๑๔

เด็กชายอภิพล เพชรกลัด
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๑๕

เด็กชายสรวิชญ์ บัวทอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๑๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์คง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๑๗

เด็กชายธีรภัทร รสโฉม
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๑๘

เด็กชายธราเทพ ศรีคช
๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๑๙

เด็กหญิงเพ็ญนภา ดำมิน
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๑๒๐
เด็กชายฟาคะนอง พรหมชาติ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๒๑

เด็กชายฉลองภพ ลุนสะแกวงษ์
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๒๒

เด็กชายรัชชานนท์ สังข์แก้ว
๒๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๒๓

เด็กหญิงวรารักษ์ ศรีบัวขาว
๐๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๒๔

เด็กหญิงพีรดา ชืนอ่อน

่

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๒๕

เด็กหญิงกมลวรรณ สิงห์ลอ
๑๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๒๖

เด็กหญิงรัชนีกร ยาพานแก้ว
๑๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๒๗

เด็กหญิงกมลธิดา ศิริวัฒน์
๒๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๒๘

เด็กหญิงอรัญญา พูลเอียม

่

๐๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๒๙

เด็กชายธนโชค ยอดสาลี
๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๓๐
เด็กชายธนภัทร จันทร์มา

๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๓๑

เด็กชายพงศ์ธร จันทะคูณ
๑๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๓๒

เด็กหญิงนิชธาวัลย์ ภู่กัน
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๓๓

เด็กหญิงมนต์นภา ทองใบใหญ่
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๓๔

เด็กชายธวัชชัย ชาวเขา

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๓๕

เด็กชายธนพล เนตรแสงสี
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๓๖

เด็กชายเจตนิพัทธ์ มาชาวปา
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๓๗

เด็กชายนาวิก โพธิศรี

์

๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๓๘

เด็กชายชาคริต เคนใจ
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๓๙

เด็กหญิงพรผกา พิมสี
๐๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๔๐
เด็กหญิงนริสรา น้อยเดช

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๔๑

เด็กหญิงแพรวา วาระสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๔๒

เด็กหญิงพิกุลแก้ว ราชอินตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๔๓

เด็กหญิงวิรัลพัชร์ สุดขุนทด
๐๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๔๔

เด็กหญิงพัทธนันต์ ยอดยิง

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๔๕

เด็กหญิงพาขวัญ คงปราโมทย์
๐๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๔๖

เด็กชายธนกฤต ศรีธรรมมา
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๔๗

เด็กชายณัฐภูมิ ศักดิลาภ
๓๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๔๘

เด็กชายเสฎฐวุฒิ สีบุตรา
๑๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๔๙

เด็กชายจักริน เลิศพุทธิตระการ
๒๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๕๐
เด็กชายคชาภินันท์ เศษสูงเนิน

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๕๑

เด็กชายอภิฉัตร สุดแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๕๒

เด็กหญิงณัชชา อินทร์ศวร
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๕๓

เด็กชายสุรธัช จันทร์ศรีทอง
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๔๖๐/๔๑๕๔

เด็กหญิงกาญจ์กนก ดอนคงมี
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๑๕๕

เด็กหญิงเมทินี เมฆหมอก
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๖๐/๔๑๕๖

เด็กหญิงศิริรัตน์ สิงห์วี
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๖๐/๔๑๕๗

เด็กชายธีรศักดิ

์

กลำนิ
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๖๐/๔๑๕๘

เด็กหญิงมุฑิตา ธรรมะ
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๖๐/๔๑๕๙

เด็กชายสันติสุข เทียงธรรม

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ วัดเวฬุวัน  

พล ๓๔๖๐/๔๑๖๐
เด็กชายพีรพัฒน์ สังข์เงิน

๐๑/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๔๑๖๑

เด็กชายวรโชติ จำนงค์ภักดิ

์

๓๑/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๔๑๖๒

เด็กชายวรวัฒน์ ปนตาปอ

๒๘/๑๒/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๔๑๖๓

เด็กหญิงวรดา ยกให้

๑๗/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๔๑๖๔

เด็กชายยศธร ธาตุเงิน
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๔๑๖๕

เด็กหญิงชนิสรา ดอกสันเทืยะ

๊

๒๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๔๑๖๖

เด็กหญิงแพรวา คะระวะดี
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๔๑๖๗

เด็กชายอติวิชญ์ จำนงค์ภักดิ

์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๔๖๐/๔๑๖๘

เด็กชายณัฐวุฒิ คานงาม
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๖๙

เด็กชายธนากร สอนชาวเรือ
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๗๐
เด็กชายศราวุธ จันชาวนา

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๗๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา ศรีเพชร
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๗๒

เด็กชายวัชรพร พรมจันทร์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๗๓

เด็กชายอรรถชัย เทียนสมจิตร
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๗๔

เด็กชายกศิวัฒน์ เจริญภาพ
๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๗๕

เด็กชายนัฐพงศ์ ถนอมเงิน
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๗๖

เด็กชายวุฒิชัย อารมณ์สวะ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๗๗

เด็กชายชินวัตร บุญดาเพชร
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๗๘

เด็กหญิงกาญจนา จันทร์ชาวนา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๗๙

เด็กหญิงณัฐวิภา แย้มเสาธง
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๘๐
เด็กชายจิรพัส สิตตะวิบูล

๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๘๑

เด็กชายณัฐพนธ์ ชัยสิทธิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๘๒

เด็กชายกิตติ เพชรแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๘๓

เด็กชายเมธา เทียนสมจิตร
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๘๔

เด็กหญิงสุนิษา เจริญภาพ
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๘๕

เด็กหญิงนำฝน เอียมบู่

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๘๖

เด็กชายธนภัทร คำมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๘๗

เด็กชายชาญวิทย์ เพ็ชรแก้ว
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๘๘

เด็กชายพงศกร เขียวอินทร์
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๘๙

เด็กชายพงศ์ภัค เนียมนำเพ็ชร
๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๑๙๐
เด็กชายภัทรพล ทรวงประเสริฐ

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๙๑

เด็กชายภูวเดช บำรุงดี

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๙๒

เด็กชายภูวนาถ แตงอ่อน

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๙๓

เด็กชายศิวัฒน์ ตาทิพย์
๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๙๔

เด็กหญิงกมลทิพย์ อุ่นอินทร์
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๙๕

เด็กหญิงไก่ มีแก้ว
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๙๖

เด็กหญิงธิวารัตน์ เจริญสุข
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๙๗

เด็กหญิงนริศรา แสนขุนทด
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๙๘

เด็กหญิงนฤภร สอนสกุล
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๑๙๙

เด็กหญิงปนัดดา บุญโชติ
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๐๐
เด็กหญิงปาริฉัตร พลรบ

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๐๑
เด็กหญิงพรไพลิน คุชิตา

๒๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๐๒
เด็กหญิงพีระดา เดชห้วยไผ่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๐๓
เด็กหญิงรวิกานต์ พงษ์พานิช

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๐๔
เด็กหญิงรุ้งนภา เสือสูงเนิน

๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๐๕
เด็กหญิงวริศรา ทำขุนเมือง

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๐๖
เด็กหญิงศศิวรรณ เขียวอินทร์

๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๐๗
เด็กหญิงสุพัตรา เฟองพายัพ

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๐๘
เด็กชายมนัสกร คงแสงศักดิ

์

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๐๙
เด็กหญิงจุฑารัตน์ หนูทอง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๑๐
เด็กชายกรฤทธิ

์

ฤกษ์พิชัย
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๑๑

เด็กชายไชยวัฒน์ เกาะยุทธ
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๑๒

เด็กชายธีระภัทร อนุสิทย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๑๓

เด็กหญิงอัจฉรา ลิตรพรม
๑๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๑๔

นายมนตรี ธาราศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๑๕
เด็กหญิงศวรรยาภร ผลสุด

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๑๖

เด็กหญิงพิชญ์สินี คุณแต้ม
๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๑๗

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไตรยงค์
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๑๘

เด็กชายวายุ ภูผารส
๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๑๙
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์ เผือกไร

๐๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๒๐
เด็กชายฐปนรรฆ์ นาวาพนม

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๒๑

เด็กชายจิรวิทย์ สระทองจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๒๒

เด็กชายโสภณวิชญ์ บูรณ์เจริญ
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๒๓

เด็กชายณฐพล ใจงาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๒๔

เด็กหญิงรจรีพร ทับกวาง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๒๒๕

เด็กชายเฉลิมชัย เครือวิเศษณ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๒๖

เด็กชายภานุวัฒน์ หล่าโพนทัน

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๒๗

เด็กหญิงสุธิดา สอนสุด

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๒๘
เด็กหญิงปราณปริฐา ปง

๐๑/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๒๙

เด็กหญิงชลนิชา กิงจ่อ

่

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๓๐
เด็กชายธวัลชัย เชือบุญมี

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๓๑

เด็กชายธัชชัย แก้วดี
๐๕/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๓๒

เด็กหญิงคุณิตา แสงพิมพ์
๐๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๓๓ เด็กหญิงวรรณประภา
ทาดำ

๒๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๓๔

เด็กชายวีรวุฒิ แสงชาวนา
๒๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๓๕

เด็กชายนพณัฐ อันสัมฤทธิ

้ ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๓๖

เด็กชายอดิเทพ คำชนแดน
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ยาหา
๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๓๘

เด็กชายภควัต กาสูงเนิน
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๓๙

เด็กชายณัฐภูมิ เปยสุข
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๔๐
เด็กชายนนทพัทธ์ บานแย้ม

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๔๑

เด็กชายวศิษฐ์พล กันเรือง
๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๔๒

เด็กชายบรรพต ชาวพิจิตร
๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๔๓

เด็กชายรพีภัทร ศรีสวัสดิ

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๔๔

เด็กชายศรัณย์พร ศรีแก้ว
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๔๕
เด็กหญิงพลอยชมพู ธัญญะ

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๔๖

เด็กหญิงสุรนันท์ดา ครุธทิน
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๔๗

เด็กหญิงอภิสรา สุริยงคต
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๔๘

เด็กหญิงกุลนันท์ ม่วงแนม
๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๔๙

เด็กหญิงบุษกร เชือวงศ์

้

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๕๐
เด็กหญิงนรภัทร แจ้แดง

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนสามัคคีธรรม

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๕๑

เด็กหญิงมณิสรา สุขคุ้ม
๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง วัดนาฟองแดง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๕๒

เด็กชายจิรภัทร รัตนพรม
๑๔/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๕๓

เด็กชายปฏิพล สุขคำภา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๕๔

เด็กชายศุภชัย พรมขันตี
๓๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๕๕

เด็กชายเสฏฐวุฒิ สีเสือ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๕๖

เด็กหญิงชลธิชา พรมขันตี
๑๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๕๗

เด็กหญิงดาวมยุดี เกตุสุธรรม

๑๓/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๕๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ กงสอน
๑๒/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๕๙

เด็กหญิงสกาวรัตน์ แสงรัตน์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๒๖๐
เด็กชายยศพนธ์ ทิมโต้

๒๖/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๖๑

เด็กชายชนาธิศ แก้วกองทรัพย์
๐๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๖๒

เด็กชายศุภพิชญ์ บุญเย็น
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๖๓

เด็กหญิงฐิดาพร ศิริ
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๖๔

เด็กหญิงพัณณิตา แสงสุข
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๖๕

เด็กหญิงปณิตา พรมสีนอง
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๖๖

เด็กหญิงศิรภัสสร หลวงพุทธา
๓๐/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๖๗

เด็กชายทศวรรษ จันทรังษี
๐๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๖๘

เด็กหญิงจุฑารัตน์ หารดา
๑๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๖๙

เด็กหญิงนันธิชา ชาวงศ์
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๗๐
เด็กหญิงปาลิตา บุญมีจิว

๐๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๔๖๐/๔๒๗๑

เด็กชายรัฐพล บุญเกิด
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๗๒

เด็กชายพัทธพล สาทวงศ์
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๗๓

เด็กชายพีระเดช เกตุแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๗๔

เด็กหญิงมนัสพร อินทร์กลิน

่

๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๗๕

เด็กชายพีรดนย์ บุญคำ
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๗๖

เด็กหญิงปรางทอง พุ่มประเสริฐ
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๗๗

เด็กหญิงอินทิตา แก้วกำเหนิด
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๗๘

เด็กหญิงธิติมา พรซิว
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๗๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ เทพพิทักษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๘๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ กลำทอง

๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๘๑

เด็กชายอรรถพล พิมพ์สีทอง
๑๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๘๒

เด็กชายอัครเดช แซ่ลี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๘๓

เด็กชายอาทิตย์ พรมมาอินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๘๔

เด็กชายโอชิ สิตระ
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๘๕

เด็กหญิงกนกวรรณ สุดแก้ว
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๘๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ แซ่ลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๘๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ สีหาสุทธิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๘๘

เด็กหญิงจุนันฐิฏา สวาสดี
๒๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๘๙

เด็กหญิงญานิกา โพธิศรี

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๙๐
เด็กหญิงณัฐธีรา ขุนมธุรส

๑๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๙๑

เด็กหญิงนัฐธิชา ศรีนรคุธ
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๙๒

เด็กหญิงนิธิพร ศักดิเจริญชัยกุล

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๙๓

เด็กหญิงมีนา จันทร์บุญศรี
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๙๔

เด็กหญิงเมษา ศรีงาม
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๒๙๕

เด็กหญิงลลิตา ทิมอ่อง

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๙๖

เด็กหญิงวิภาวี แซ่สง
๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๙๗

เด็กหญิงสายธาร อาจหาญ
๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๙๘

เด็กหญิงสุกัญญา จันเพ็ญ
๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๒๙๙

เด็กหญิงสุทธิดา แซ่ลี
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๐๐
เด็กหญิงสุนันทา มีตัน

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๐๑
เด็กหญิงสุนิสา พันธ์กำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๐๒
เด็กชายเกียรติณรงค์ ถอสูงเนิน

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๐๓
เด็กชายชัยยุทธ หว้ากิจเจริญ

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ จูอี

้

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๐๕
เด็กชายอดิเทพ นิมทอง

่

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๐๖
เด็กชายอนุชาต แซ่หลอ

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๐๗
เด็กชายณรงค์ชัย พลเสนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๐๘
เด็กชายศุภกิจ พริบไหว

๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๐๙
เด็กชายเจษฎา นุ่นสังข์

๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๑๐
เด็กชายธนา แก้วศรีสด

๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๑๑

นายรัชชานนท์ แซ่ย่า
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๑๒

นางสาวนารีรัตน์ แซ่สง
๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๑๓

นายรัฏฐาธิปตย์ เกิดรักษ์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๑๔

นายนรเศรษฐ์ สมศรี
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๑๕

เด็กหญิงเมษา แก้วแจ่ม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๑๖

เด็กหญิงธนภรณ์ สารีเกิด
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๑๗

เด็กชายวัชรพงศ์ ขุนเลียง

้

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๑๘

เด็กชายจักรพันธ์ สร้อยสนตน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๑๙

เด็กชายชินกฤต กันนุฬา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๒๐
เด็กชายชนะพัฒน์ ใจแสน

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๒๑

เด็กชายทักษิณ มาชัยนาม
๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๒๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ อำจิตต์
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๒๓

เด็กหญิงมัณฑนา ดวงจันทร์
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๒๔

เด็กหญิงกิตติยา กูบโคกกรวด
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๒๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บัวทอง

๐๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๒๖
เด็กชายสุวรรณหงส์ แจ่มพวง

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๒๗

เด็กชายสรวิศ สุระ
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๒๘

เด็กชายจิรายุธ ธิติมูล
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๒๙

นายจีรกฤต สลับสี
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๓๓๐
นายวรรธนัย แซ่กู้

๑๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๓๑

นายชินวัฒน์ จำปา
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๓๒

นายยงยุทธ คงเนียม
๐๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๓๓

นายวีระพงษ์ ตราชืนต้อง

่

๒๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๓๔

นายอรเมธ วงษ์มะณี
๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๓๕

นายปฏิภาน อุทุมพร
๐๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๓๖

นายชานนท์ สิงห์สถิตย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๓๗

นายวีระ แซ่จ้าง
๐๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๓๘

นายรัฐธรรมนูญ สีเสือ
๑๐/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๓๙

นายธีรภัทร วิชาโคตร
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๔๐
นายพงษ์พยัพฆ์ ละม่อมศรี

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๔๑

นายอภิชัย สาหร่าย
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๔๒

นายจิรวัฒน์ วงศ์จันทา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๔๓

นายศุภณัฐ ยีสุ้น

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๔๔

นายปฎิวัติ โนจิตร
๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๔๕

นายทัศนัย ผาสุก
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๔๖

นายอำพล วงษา
๐๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๔๗

นายอเนชา กล้าหาญ

๑๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๔๘

นายธนดล นวลจันทร์

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๔๙

เด็กชายชยุตม์ พุทธคุณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๕๐
เด็กชายวัชรินทร์ ฉิมมาลี

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๕๑

เด็กชายรัชพล ราชกิจมา
๐๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๕๒

เด็กชายสุวรรณกิจ มิคะนุช
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๕๓

เด็กชายพัชรพล ปรีชาวาด
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๕๔

เด็กชายธีรศักดื รัตนบุรี
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๕๕

เด็กชายกิติสักดิ

์

ขันทองเฮ้า
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๕๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เย็นเจริญ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๕๗

เด็กชายศุภมิตร ไทยแก้ว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๕๘

เด็กชายศรัณย์พัชร ใสแสง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๕๙

เด็กชายวุฒิชัย ศรีภิรมย์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๖๐
เด็กชายวิมล ผาสุก

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๖๑

นางสาวเมรี นุ่มมีชัย
๑๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๖๒

นางสาวนำเพชร สิงโต
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๖๓

นางสาวมาลัยรัตน นาคขาว
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๖๔

นางสาวอัสรีนา ขันโท
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๓๖๕

เด็กหญิงเอือมดาว

้

อำลอย
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๖๖

เด็กหญิงอรัญญา เขียนเอียม

่

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๖๗

เด็กหญิงพรนภา คล้ายทอง
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๖๘

เด็กหญิงนันท์นภัส พรหมขำ
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๖๙

เด็กหญิงอารีรัตน์ ปกสังคะเณย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๗๐
เด็กหญิงนนทกร ประทุมสันต์

๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๗๑

เด็กหญิงสุธิดา ศรีเกตุ
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๗๒

เด็กหญิงธิดาฝน พรมแต้ม
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๗๓

เด็กหญิงภัคจิรา หลวงแสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๗๔

เด็กหญิงจีรนันท์ สุวรรณโณ
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๗๕

เด็กหญิงโชติกา ตารมย์
๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๗๖

เด็กหญิงศุภิสรา สายคำจันทร์
๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๗๗

เด็กหญิงภาวินี ภูมมาวงศ์
๐๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๔๓๗๘

เด็กหญิงประภัสสร ไม้ทองงาม
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๗๙

เด็กหญิงธัญวรัตน์ อุ่นแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๘๐
เด็กชายเยธาภัทร กุมภาพันธ์

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๔๖๐/๔๓๘๑

เด็กชายนันทิพัฒน์ อุ่นสาย
๑๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๘๒

เด็กชายหรัณย์ บับภาบุญ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๘๓

เด็กชายอภิชาติ เวียงทอง
๒๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๘๔
เด็กหญิงกาญญลักษ์ สมบัติสูงเนิน

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๘๕

เด็กหญิงภิไลวัลย์ พิมปาติว

้

๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๘๖

เด็กหญิงมณีรัตน์ บุญจง
๑๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๘๗

เด็กหญิงสุนันทา นิลบุญเรือง
๐๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๘๘

เด็กหญิงสโรชา นนทะโคตร
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๘๙

เด็กหญิงธีนิดา มาสีทา
๐๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๙๐
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โสภาวาง

๑๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๙๑

เด็กหญิงอัญชิสา ภู่เรือน
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๙๒ เด็กหญิงพลอยประกาย
มาสีทา

๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๙๓

เด็กชายอดิศร แก่นโงน
๒๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๙๔

เด็กชายกฤตภาส จำปาเฮียง
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๙๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ บัวลม
๒๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๙๖

เด็กชายไกรวิชญ์ จันคีรี
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๙๗

เด็กหญิงชลดา แพงรัก
๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๙๘

เด็กชายรภีภัทร ชุ่มแปน

๑๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๓๙๙

เด็กชายศิรสิทธิ

์

สุดแก้ว
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๔๐๐
เด็กชายสิทธินนท์ ไชยเสนา

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๐๑
เด็กชายเสกฐวุฒิ ทองแล

๐๕/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๐๒
เด็กชายอภิวัฒน์ บุญญาฤทธิ

์

๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๐๓
เด็กชายอรุณโชค สุภาเถร

๐๙/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๐๔
เด็กหญิงวราพรรณ จำปาอุ่น

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๐๕
เด็กหญิงสริตา ราชอุดร

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๐๖
เด็กหญิงปุณยาพร วิชัยโน

๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๐๗
เด็กหญิงบุษกร ด้วงยวง

๑๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๐๘
เด็กชายภานุวัฒน์ จบเจนภัย

๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๐๙
เด็กชายวิทยา จันทอุดร

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๑๐
เด็กหญิงเรณู รอดคง

๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๑๑

เด็กชายภูมิณภัทร วังคีรี
๒๔/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๑๒

เด็กชายกฤษณะ คำมูล
๒๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๑๓

เด็กชายจักรพัฒน์ กองแก้ว
๑๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๑๔

เด็กชายชินวุฒ ยิมแย้ม

้

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๑๕

เด็กชายณัฐพล ขุนวิชา
๐๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๑๖ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
บุญหมัน

่

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๑๗

เด็กหญิงชลธิชา ปานสมบูรณ์
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๑๘

เด็กหญิงปานชีวา มีแก้ว
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๑๙

เด็กหญิงพิจิตรา แก้วเหม
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๒๐
เด็กชายนนทพล สุดแก้ว

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๒๑

เด็กชายพีรภัทร มะหาพัน
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๒๒

เด็กชายโยธวา สิงห์เจียง
๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๒๓

เด็กหญิงณัฐชา อัดไม่ออก
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๒๔

เด็กหญิงณัฐชา ชมบริสุทธิ

์

๐๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๒๕

เด็กหญิงวิลัยวรรณ วันเนาว์
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๒๖

เด็กหญิงภัทรธิดา รูลา
๒๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๒๗

เด็กหญิงเมษา ทับเอียม

่

๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๒๘

เด็กหญิงอรสา ภูธรภักดี
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๒๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ ยศโสพรม
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๓๐
เด็กหญิงศิริลักษณ์ บัวเหมือน

๑๓/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๓๑

เด็กหญิงกนกวรรณ กองหอม
๒๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๓๒

เด็กหญิงชมมนาถ บุตรอินทร์
๑๐/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๓๓ เด็กหญิงประกายวรรณ
จำปาแก้ว

๐๓/๐๘/๒๕๕๑

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๓๔

เด็กชายณัฐพล แสงสารวัด
๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๔๓๕

เด็กชายดนุสรณ์ แก้ววงษ์กลาง
๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๓๖

เด็กหญิงชาลิดา แก้วประจัก
๒๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๓๗

เด็กหญิงนัยนา นวนบาง
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๓๘

เด็กชายสปาย ไทยแปน
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๓๙
เด็กหญิงอุดมลักษณ์ เรืองโชติ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๔๐
เด็กชายขัตติยะ จันทร์มริต

๐๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๔๑

เด็กชายธีระภัทธ์ แก้ววงษ์กลาง
๐๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๔๒

เด็กชายพีรวัฒน์ คำหล้า
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๔๔๔๓

เด็กชายจักรพงศ์ จ้อยโถ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๔๔

เด็กชายณภัทร์ อาจฤทธิ

์

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๔๕

เด็กชายติวานนท์ คุ้มสอน

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๔๖

เด็กชายนฤชัย เอียมสะอาด

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๔๗

เด็กชายเมธัส แก้วบัวรมย์
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๔๘

เด็กชายลัทธพล มีเล้
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๔๙

เด็กชายวชิรพงศ์ สุทธิ
๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๕๐
เด็กชายศิวกร ปกรอด

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๕๑

เด็กหญิงชยยกรณ์ แก่นโงน
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๕๒

เด็กหญิงณัฎฐณิชา สีหะวงษ์
๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๕๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ กุดัน

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๕๔

เด็กหญิงณัฐวรา โพธิสาลี

์

๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๕๕

เด็กหญิงธันยชนก ตาทิพย์
๐๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๕๖

เด็กหญิงนันธพร ทองติง

่

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๕๗

เด็กหญิงปรียานุช บุญอาจ
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๕๘

เด็กหญิงเปรมกมล รัฐอินทร์
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๕๙

เด็กหญิงพรวิไล วรินทร์
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๖๐
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทองรุ่ง

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๖๑
เด็กหญิงภิรัณญาภัส พงษ์พานทอง

๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๖๒

เด็กหญิงมนัสนันท์ ตุ่นเงิน
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๖๓

เด็กหญิงมนัสนิตย์ นนทโคตร
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๖๔

เด็กหญิงรังสิมา จันทะคีรี

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๖๕

เด็กหญิงลลิตภัทร แสงสีบาง

๒๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๖๖

เด็กหญิงศศิวิมล เขียนงาม
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๖๗

เด็กหญิงศิริรัตน์ เนตรแสงสี
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๖๘

เด็กหญิงสรัลชนา มาตชัยเคน
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๖๙

เด็กหญิงสริตา อุ่นพรม

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๔๗๐
เด็กหญิงสาธิศา พลสอนดา

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๗๑

เด็กชายธนกร ขวัญเมือง
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๗๒

เด็กชายธัญเทพ วิชัยดิษฐ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๗๓

เด็กชายพีรวิชญ์ สอนเสียม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๗๔

เด็กชายมันคง

่

คงปนนา
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๗๕

เด็กชายยิงเกียรติ

่

ยอดกระโหม
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๗๖

เด็กชายสรยุทธฺ นาคพรม
๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๗๗

เด็กชายสิทธิชัย จันมีเทศ
๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๗๘

เด็กชายสุทธิพงษ์ ว่าวสูงเนิน
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๗๙

เด็กชายอาทิตย์ กันคำ
๑๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๘๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมรักษา

๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๘๑

เด็กหญิงกัณฑิชา หมืนอภัย

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๘๒

เด็กหญิงกุลิสรา จันทร์หน่อ
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๘๓

เด็กหญิงจาฏพัจน์ สีวิสิต

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๘๔

เด็กหญิงจิรดาภา คำมี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๘๕

เด็กหญิงชยานันท์ อินตะวงค์
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๘๖

เด็กหญิงชลวิภา สุขมามอญ
๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๘๗

เด็กหญิงชุติมา วงศ์อุปรี
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๘๘

เด็กหญิงณัฐชา เบ็งยา
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๘๙

เด็กหญิงนันทิยา สุกอระนันท์
๑๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๙๐
เด็กหญิงบัณชญา จันทร์วิชัย

๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๙๑

เด็กหญิงมนัสนันท์ เงินคง
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๙๒

เด็กหญิงยุวดี นวลแก้ว
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๙๓

เด็กหญิงวชิราภรณ์ เปรอด
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๙๔

เด็กหญิงสิริกร วังคีรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๙๕

เด็กหญิงสิริรัตน์ พรหมจรรย์
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๙๖

เด็กหญิงสุธาสินี หมืนจันทร์

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๙๗

เด็กหญิงอภิชญา รอดทองดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๙๘

เด็กชายกลวัชร เม้าพิมพ์พา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๔๙๙

เด็กชายธนภัทร ม่วงมณี
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๐๐
เด็กชายธนวัฒน์ พรมรักษา

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๐๑
เด็กชายธรากาญจน์ สุวรรณโชติ

๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๐๒
เด็กหญิงธาราทิพย์ เมืองพระฝาง

๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๐๓
เด็กชายนภสินธุ์ มูลสารี

๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๐๔
เด็กหญิงนันภัทร บุญแจ้ง

๐๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๕๐๕
เด็กหญิงพัชรี แก้ววงหิว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๐๖
เด็กหญิงพิชามญ สุทธิ

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๐๗
เด็กหญิงมัณฑนา รอดกระต่าย

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๐๘
เด็กหญิงอัจจิมา น้อยปุก

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๐๙
เด็กชายทักษ์ดนัย มังมติ

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๑๐
เด็กหญิงกฤติพร บุญเชิดชู

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๑๑

เด็กหญิงมนัญชยา คุ้มอ่อน
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๑๒

เด็กหญิงลลิตภัทร โสภาศรี
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๑๓

เด็กชายภาคิน สนสกุล
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๑๔

เด็กชายวงกรด พิมสี
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๑๕

เด็กหญิงฐิติวรดา พุกเพชร
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๑๖
เด็กหญิงปริญญาดา พรมชา

๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๑๗

เด็กหญิงปยธิดา บุญยัง
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๑๘

เด็กหญิงปย์วรา ทิมปาติว

้

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๑๙

เด็กหญิงพีรวรรณ เศษบุตร
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๒๐
เด็กหญิงมัชชิมา บุญธรรม

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๒๑

เด็กหญิงเยาวภา อยุ่ทิม
๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๒๒

เด็กหญิงรัชนันท์ ดวงอุประ
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๒๓

เด็กหญิงวรัญญา สีภูม
๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๒๔

เด็กหญิงสรัลดาพร สำราญใจ
๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๒๕

เด็กหญิงสาลินี อ่อนด้วง
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๒๖

เด็กหญิงอัญชลีพร สุขโขสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๒๗

เด็กชายปยวัฒน์ มุ่นเชย
๑๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๒๘

เด็กชายกนิษฐา สีแสง
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๒๙

เด็กหญิงจิดาภา ทองกวด
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๓๐
เด็กหญิงจิรภิญญา แจ่มโถง

๒๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๓๑

เด็กหญิงญารดา หมืนจันทร์

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๓๒

เด็กหญิงฐิติรัตน์ จันทร์คีรี
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๓๓ เด็กหญิงณัฐสินันทกานต์

โสคำภา
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๓๔

เด็กหญิงปวีณ์นุช ช่างเหล็ก
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๓๕

เด็กหญิงพักตร์จิรา สุขเกษม
๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๓๖

เด็กชายญาณวุฒิ พึงครบุรี

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๓๗

เด็กชายณพดนัย อุ่นไพร
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๓๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา พรามจร
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๓๙

เด็กหญิงนรมน ธนสิริพงษ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๕๔๐
เด็กชายณัฐนันท์ สอนศรี

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๔๑

เด็กชายธนกร มาลา
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๔๒

เด็กชายธีรภัทร คนบุญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๔๓

เด็กชายชิษณุพงศ์ อิมเพ็ง

่

๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๔๔

เด็กหญิงนันทวดี ใจกล้า
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๔๕

เด็กชายณัฐพล ภู่คำ
๐๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๔๖

เด็กชายภานุพงศ์ บัวประทุม
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๔๗

เด็กชายรณชัย โพธิปลัด

์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๔๘

เด็กชายรัฐภูมิ บุญญาวงศ์
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๔๙

เด็กชายวิศวะ แสงด่อน
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๕๐
เด็กชายวีระศักดิ

์

ภูพุ่ม
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๕๑

เด็กชายสรยุทธ ศิริบุรมย์
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๕๒

เด็กหญิงปณิศญา มะปรางค์
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๕๓

เด็กหญิงเยาวเรศ ชูรัตน์
๒๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๕๔

เด็กหญิงศรสวรรค์ บุญมาสาย
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๕๕

เด็กหญิงอนัญญา ตำทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๕๖

เด็กชายเตชิษฎ์ ผิวฟก
๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๕๗

เด็กชายธัชพล วงค์สูง
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๕๘

เด็กชายภัทรดนัย สายบุญยงค์
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๕๙

เด็กชายเมษาสิทธิ

์

หมู่เจริญมณกิจ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๖๐
เด็กชายวัชรพล พันธ์ไชยา

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๖๑

เด็กหญิงชลลดา สายทองแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๖๒

เด็กหญิงธนภร หอมสิงห์ทอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๖๓

เด็กหญิงนิรนันธ์ ฉิมมากรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๖๔

เด็กหญิงภัคจิรา กันหาวันนะ
๒๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๖๕

เด็กชายชูชนะชัย ชูเขียว
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๖๖

เด็กชายอชิระ อยู่สืบ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๖๗

เด็กชายอภิรัตน์ แสนสีหา
๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๖๘

เด็กหญิงธมลวรรณ แก้วสีทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๖๙

เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงสว่าง
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๗๐
เด็กหญิงนภัสสร คงปนนา

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๗๑

เด็กหญิงนฤนาท หุมห้อง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๗๒

เด็กหญิงปานตะวัน มีเฟย
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๗๓

เด็กหญิงแพรพลอย มิงมณเฑียร

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๗๔

เด็กชายภานุพงศ์ ศรียศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๕๗๕

เด็กชายวิชญ์พงค์ คงทัน
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๗๖

เด็กชายอภิชาติ พันโสดา
๑๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๗๗

เด็กหญิงวนิดา โสประดิษฐ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๗๘
เด็กหญิงอรรณฌาวดี ลอนจีน

๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๗๙

เด็กชายพัชรพล วรรณโสภา
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๘๐
เด็กหญิงดุษยา เย็นขัน

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๘๑
เด็กหญิงธัญญามาศ คงบาง

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๘๒

เด็กหญิงเพียงขวัญ กองเงิน

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๘๓

เด็กชายธีรเชษฐ์ ภูมิพาณิชย์
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๘๔

เด็กหญิงพันวษา เมืองหลวงหน่าย
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๘๕

เด็กหญิงสุจิวนันท์ สอนหัก
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๘๖

เด็กชายพิสิษฐ์ ฟนคุ้ม
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๘๗

เด็กหญิงปญญรัตน์ บุรินทร์รัตน์

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๘๘

เด็กหญิงพรปวีณ์ ผุยมา
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๘๙

เด็กหญิงพรวิภา บุญสุข
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๙๐
เด็กหญิงอริสา สีสอด

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๙๑

เด็กชายหิรัญ ไชยวันดี
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๙๒

เด็กชายอภิชัย กอพิมพา
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๙๓

เด็กหญิงณีรนุช บุญธรรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๙๔

เด็กหญิงธนิตา ตันแสงปอ
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๙๕

เด็กหญิงอนัญญา พึงเขียวเหน่ง

่

๒๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๙๖

เด็กหญิงกรพินธ์ จันทร์มีเทศ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๙๗

นายสิทธิพงษ์ มีดา
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๙๘

นางสาวปยธิดา ดอกคำ
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๕๙๙

นางสาวสลิลดา สุทธิหล่อ
๐๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๐๐
นางสาวอาทิตยา ศรีหาอวน

๐๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๐๑
นายธนพงษ์ สมควร

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๐๒
นายเอกรัตน์ เบ็งยา

๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๐๓
นางสาวมลธิรา บุญไทย

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๐๔
นายดัสกร แสงบุตรดี

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๐๕
นายวิรัตถ์ ไพรภิบาล

๓๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๐๖
นายสุวัชชัย วัฒนะวิทย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๐๗
นางสาวณัฐนิชา อำพูล

๑๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๐๘
นางสาววนัชญา ขุนวงษ์

๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๐๙
นายวรธน จันทร์บ่อโพธิ

์

๑๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๒ / ๑๗๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๖๑๐
นางสาวปรายฟา มาฉิม

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๑๑

นางสาววันเพ็ญ พรหมโสภา
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๑๒

นางสาวนฤมล โพธิปน

์

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๑๓

นางสาวปวีณา สุวรรณศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๑๔

นางสาวพจนีย์ สุทธิ
๑๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๑๕
นางสาวแพรพานทอง

เรียกแสน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๑๖

นายภูมิพัฒน์ อ๊อดผล
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๑๗

นายวัชรินทร์ ขำช้าง

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๑๘

นางสาววรรณภา อยู่คง
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๑๙

นางสาวกรพินธุ์ โล่ห์พิพัฒพงศ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๒๐
นางสาวบุษรา ด่อนเจ๊ก

๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๒๑

นางสาวอรัชพร ดอนชูไพร
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๒๒

นางสาวนริศรา แสนสี
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๒๓

นายพลวัฒน์ ปดถา
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๒๔

นางสาวเกศินี บำรุงภักดิ

์

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๒๕

นางสาววรรณวิษา อายุคง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๒๖

นายสรวิชญ์ จ๊อดมา
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๒๗

นายต่อลาภ มหาสีตระกูล
๒๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๒๘

นายอนันตสิทธิ

์

ไชยวงศ์
๐๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๒๙

นายอนพัทย์ อรรคสูรย์
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๓๐
นายณัฐพงศ์ ช้อนทองคำ

๑๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๓๑

นายคชานนท์ คงปนนา
๒๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๓๒

นางสาวกชกร น้อยม่วง
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๓๓

นายเทรินทร์ จรรยาศรี
๓๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๓๔

นายอฑิศร มอนชัยภูมิ
๒๕/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๓๕

นายอัครชัย สีเทศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๓๖

นางสาวจุฑาทิพย์ ตะลุ่มพุก

๑๑/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๓๗

นางสาวพิชญาภา เกตุหนองโพธิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๓๘

นางสาวสุพัตรา ตาซือ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๓๙

นายณัฐวุฒิ บางศรี
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๔๐
นางสาวดวงฤทัย บัวสิงคำ

๐๘/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๔๑

นายกวิน กลินเกตุ

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๔๒

นายกิจติชัย เชือบุญมี

้

๒๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๔๓

นายเขมพันธ์ คงแพ
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๔๔

นายชนาธิป ทวีโต
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๓ / ๑๗๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๖๔๕

นางสาวกรณิการ์ หมีดง
๐๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๔๖

นางสาวกัญญพัชร พุ่มเมฆ
๑๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๔๗

นายนวภัทร มาเขียว
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๔๘

นางสาวจิรภัทร สุขเกิด
๐๔/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๔๙

นายวุฒินันท์ จันทร์ดา
๑๙/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๕๐
นายณัฐพล ศรีสุข

๑๕/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๕๑

นางสาวอนุชนา ศรีจันทับ
๑๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๕๒

นายสิทธิโชค อินทร์สิงห์

๒๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๕๓

นางสาวธวัลรัตน์ ร่อนในเมือง
๑๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๕๔

นางสาววรรณรักษ์ แสนดา
๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๕๕

นางสาวอโรชา ปลัดเทศ

๒๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๕๖

นายกวินพงษ์ สว่างเกล้า
๖/๑๑/๒๕๓๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๕๗

นางกัลยา เกษประสิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๐๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๕๘

นางคำเพียร มุณี
๒๙/๑๐/๒๕๑๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๕๙

นายญาณรพัฒน์ แก้วที ๖/๙/๒๕๓๓ โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๖๐
นางสาวธนาภรณ์ ศิริ

๑๕/๑/๒๕๓๔
โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๖๑

นางสาวนกแก้ว คล้ายสอน
๒๓/๔/๒๕๒๙

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๖๒

นางประไพ ช้างอินทร์
๓๐/๐๘/๒๕๑๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๖๓

นางสาวรัตติกาล บุญอาจ
๓๑/๘/๒๕๒๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๖๔

นางลักขณา สุขรัตนปรีชา
๒๖/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๖๕

นางสาวลัดดา แสนนก
๒๓/๙/๒๕๓๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๖๖

นางสาวสิริลักษณ์ สิงขรณ์
๑/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๖๗

นางอนุกูล แก้วบัวรมณ์ ๘/๔/๒๕๑๖ โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๖๘

เด็กชายดนุเดช เพขรไทสงค์
๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๖๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ อ่อนตานา
๐๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๗๐
เด็กหญิงนันธิญา สมศรี

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๗๑

เด็กชายรัชภูมิ แก้วภู่

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๗๒

เด็กหญิงรุ่งนภา ทีนาคะ
๑๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๗๓

เด็กหญิงณัฐนลี แก้วคำภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๗๔

เด็กหญิงสุกัญญา เจียมหัสดินทร
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๗๕

เด็กหญิงปนัดดา สิงวี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๗๖

เด็กชายชัยวัฒน์ ดีธงทอง
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๗๗

เด็กชายโชคชัย ระดาบุตร
๐๑/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๗๘

เด็กชายดำรงฤทธิ

์

เสงียมอยู่

่

๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๗๙

เด็กชายสุภกิต แก้วดวงดี
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๖๘๐
เด็กชายสิรวุฒิ เสวิสิทธิ

์

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๘๑

เด็กหญิงรัชชุดา ไชยสินเสนา
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๘๒

เด็กหญิงดวงพร อินทร์นอก
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๘๓

เด็กหญิงภัทราพร แก้ววงหิว
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๘๔

เด็กหญิงศิริรัตน์ อนันต์
๑๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๘๕

เด็กหญิงสุธาศิณี วิเศษโวหาร
๑๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๘๖

เด็กหญิงสิริปภา มาฉิม
๒๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๘๗

เด็กหญิงขวัญข้าว สมสารี
๒๒/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๘๘

เด็กหญิงนันทยา ตลับศรี
๐๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๘๙

นางจิรัชติกาล วงษ์รักษ์
๐๙/๐๕/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๙๐
เด็กชายวรกานต์ นุ้ยวัง

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๔๖๐/๔๖๙๑

เด็กหญิงทัตพิชา ถินนำใส

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง วัดห้วยทราย  

พล ๓๔๖๐/๔๖๙๒

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ปอมสาหร่าย
๑๐/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง วัดห้วยทราย  

พล ๓๔๖๐/๔๖๙๓

เด็กหญิงสาวิกา ษรจิตร
๑๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง วัดห้วยทราย  

พล ๓๔๖๐/๔๖๙๔

เด็กหญิงจารุพิชญา มะลิมุทวี
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง วัดห้วยทราย  

พล ๓๔๖๐/๔๖๙๕

เด็กหญิงภัทรินทร์ คำยศ
๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง วัดห้วยทราย  

พล ๓๔๖๐/๔๖๙๖

เด็กหญิงอธิชา จันดากุน
๐๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง วัดห้วยทราย  

พล ๓๔๖๐/๔๖๙๗

เด็กหญิงจิรวรรณ เศษบุตร
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง วัดห้วยทราย  

พล ๓๔๖๐/๔๖๙๘

เด็กหญิงณัฐชา ใจตรง

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง วัดห้วยทราย  

พล ๓๔๖๐/๔๖๙๙

เด็กหญิงพัชรพร สุทธิกาญจนวงศ์
๒๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง วัดห้วยทราย  

พล ๓๔๖๐/๔๗๐๐
เด็กหญิงภัณฑิรา อยู่ปญญา

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง วัดห้วยทราย  

พล ๓๔๖๐/๔๗๐๑
เด็กหญิงสราสินี จีบโพธิ

์

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง วัดห้วยทราย  

พล ๓๔๖๐/๔๗๐๒
เด็กชายสุทธิพจน์ อิมผึง

่ ่

๒๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๐๓
เด็กชายณัฐพล พรมรักษา

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๐๔
เด็กชายธีรพงศ์ บุญศรีมาส

๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๐๕
เด็กชายธีรเมธ เหมลุด

๒๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๐๖
เด็กชายภาณุวัฒน์ อุ่นแก้ว

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๐๗
เด็กชายสิทธิพร อำภูธร

๑๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๐๘
เด็กชายอธิป โสภาศรี

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๐๙
เด็กหญิงจรัสรวี สันติชาติวงศธร

๐๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๑๐
เด็กหญิงนฤมล ปานคำ

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๑๑

เด็กหญิงนันท์นภัส นนทะโคตร
๒๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๑๒
เด็กหญิงรัชดาลักษณ์ เย็นขัน

๐๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๑๓

เด็กหญิงวรัชญา สอนศรี
๒๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๑๔

เด็กหญิงศริยา บุญธรรม
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๗๑๕

เด็กชายรชต ตันทา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๑๖

เด็กหญิงญาณิศา หลักกรด
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๑๗

เด็กชายยศกร พิทักษ์พันธ์
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๑๘

เด็กหญิงณัฐิดา ขาวขำ
๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๑๙

เด็กหญิงชนิดา พรมมาอินทร์
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๒๐
เด็กหญิงเรวดี จำปาสา

๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๒๑

เด็กชายพีรภัทร บุญไทย
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๒๒

เด็กชายฤทธิเดช ดวงตะวงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๒๓

เด็กหญิงเกตน์นิภา ชามัง
๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๒๔

เด็กชายภูมิศักดิ

์

บุญอาจ
๐๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๒๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีพนม
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๒๖

เด็กชายจักรพงษ์ กอพิมพา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๒๗

เด็กชายณัฐดนัย สวัสดี
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๒๘

เด็กชายธีระพันธ์ สว่างภพ
๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๒๙

เด็กชายนิระพัฒน์ กมลรัตน์

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๓๐
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ

์

คำอุ้ย
๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๓๑

เด็กชายพัฒนพงษ์ บุญใบ
๒๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๓๒

เด็กชายพิทักษ์ สุภากุล

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๓๓

เด็กชายพีรพล หุมเพียง
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๓๔

เด็กชายภาณุวิชญ์ มาฉิม

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๓๕

เด็กชายภาวัช ทุมชะ
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๓๖

เด็กชายวุฒิชัย ศรีสมุทร
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๓๗

เด็กชายศักดิดำรง

์

สถานธง
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๓๘

เด็กหญิงเกศกนก เย็นขัน
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๓๙

เด็กหญิงจิราวรรณ ทิพโสต
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๔๐
เด็กหญิงชลธิชา สารมะโน

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๔๑

เด็กหญิงชุติรัตน์ จันทร์ศรี
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๔๒

เด็กหญิงนันทวัน จันลิสิ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๔๓

เด็กหญิงปริศนา ราชอินตา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๔๔

เด็กหญิงพิมตะวัน เพียปลัด
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๔๕

เด็กหญิงสุธิตา กอพิมพา
๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๔๖

เด็กหญิงอนัญญา ภาระดี
๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๔๗

เด็กหญิงนริศรา อ่อนด้วง
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๔๘

เด็กชายเมธัส กันหา
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๔๙

นายสิปปภาส ทิพโสต
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๗๕๐
นายอภิรักษ์ จันลิสิ

๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๕๑

นายกษิดินทร์ เชียงอินทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๕๒

นายชัยณรงค์ กลำเงิน
๑๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๕๓

นางสาวอรัญญา อุ่นแก้ว
๐๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๕๔

นายอดิศักดิ

์

เชือบุญมี

้

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๕๕

นายนาวิน บุญอาจ
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๕๖

นางสาวณิชารีย์ สุทธิ
๐๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๔๖๐/๔๗๕๗

เด็กชายชัยวัฒน์ ต่อยนึง

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๕๘

เด็กชายทินรัตน์ บูรณะ
๒๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๕๙

เด็กชายธนกร พวงทอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๖๐
เด็กชายบุญฤทธิ

์

อ่อนดี
๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๖๑

เด็กชายวิทวัส ด่อนหมากหยิบ
๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๖๒

เด็กชายศักดา สรรพรอด
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๖๓

เด็กชายสมเกียรติ แสงปญญา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๖๔

เด็กชายสมยศ บุญวังทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๖๕

เด็กชายโสภณวิชญ์ สีสอด
๐๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๖๖

เด็กชายอินทยา พุทธหาร
๒๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๖๗

เด็กชายเอกสิทธิ

์

ธิประเสริฐ
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๖๘

เด็กหญิงกุศลิน พรหมนิกร
๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๖๙

เด็กหญิงณัฏฐชา แก้วกองทรัพย์

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๗๐
เด็กหญิงพรไพลิน เวียงอินทร์

๐๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๗๑

เด็กหญิงวัลวิสา จันทร์ดา
๐๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๗๒

เด็กหญิงสุชานันท์ กวนอ้าง
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๗๓

นายอมรฤทธิ

์

ยอดเกตุ
๑๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๗๔

เด็กชายกฤษณันท์ กองอิน

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๗๕

เด็กชายกฤษนัย สุวรรณโน
๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๗๖

เด็กชายวิวัฒน์ธนา ดาวสุก
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๗๗

เด็กชายสิรภพ ฉิมมากรม

๒๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๗๘

เด็กชายสุวิจักขณ์ สีคำ
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๗๙

เด็กชายอภิวัฒน์ แสงภา
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๘๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ วงศ์จำปา

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๘๑

เด็กหญิงกรรณิกา อ่อนคำมา
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๘๒

เด็กหญิงณัฐวรรณ ม่วงต๊ะ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๘๓

เด็กหญิงนันทนา ตาแสนแก้ว
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๘๔

เด็กหญิงพฤตยาพร วงศ์วิริยชาติ
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๗ / ๑๗๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๗๘๕

เด็กหญิงพีชชาพร ทองโอย
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๘๖

เด็กหญิงสุกัญญา ไมลา
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๘๗

เด็กหญิงเสาวภา อ่อนสำลี

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๘๘

เด็กชายสหรัถ สุขนาบัว

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๘๙

เด็กชายธนากร อ่อนบุญ
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๙๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

คำอินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๙๑

เด็กชายสหรัฐ แก้วเมือง
๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๙๒

นายกสิณ แซ่โซ้ง
๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๙๓

เด็กชายกิตติพงษ์ ทองนาบัว
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๙๔

นายโชคชัย แซ่ท้าว
๑๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๙๕

นายศิครินทร์ แซ่วือ

่

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๙๖

นางสาวพัชรา ศรีกา
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๙๗

นางสาวมนธิชา สำเภาทอง
๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๙๘

เด็กหญิงลลิตา หมืนพันธ์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๗๙๙

นางสาวลลิตา ยอดเกตุ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๐๐
เด็กหญิงศิริวิมล ทองโอย

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๐๑
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

ยิมเครือทอง

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๐๒
นางสาวอารียา ฉิมมากรม

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๐๓
เด็กหญิงอุไรวรรณ ยิมเครือทอง

้

๒๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๐๔
นายธีรภัทร หมืนพันธ์

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๐๕
นางสาวชุติภา แซ่โล่

๐๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๐๖
นายเณวิน จันทร์เครือยิม

้

๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๐๗
นายดนุเดช ละลี

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๐๘
นายทินกร ทองติด

๒๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๐๙
นายธราเทพ เข็มทอง

๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๑๐
นายสมจิตร แซ่เล่า

๒๐/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๑๑

นางสาวชลดา เพชรบูรณ์ป
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๑๒

นางสาวมณฑิตา สอนจันทร์
๑๙/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๑๓

นางสาวอรสา พิศวงษ์
๒๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๑๔

นางสาวอัจฉรา หมืนพัน

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๑๕

นางสาวรัตนากร อ่อนจันสอน
๐๘/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๑๖

นายประกาศิต แต่งเนตร
๒๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๑๗

นายภูชิต แจ่มโถง
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๑๘

นายศุภกิตติ

์

เกษประสิทธิ

์

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๑๙

นางสาวคณิตา จันดาหาร
๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๘ / ๑๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๘๒๐
นายธนายุต แซ่ย่า

๑๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๒๑

นายนพณัฐ องอาจ
๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๒๒

นายภานุวัฒน์ ผลโชค
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๒๓

นายวิ แซ่หว้า
๐๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๒๔

นางสาวนิศารัตน์ จันทร์แตง
๑๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๒๕

นายวันเฉลิม แซ่ท้าว
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๒๖
นางสาวอิสริยาภรณ์ เชือบุญมี

้

๐๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๒๗

นางกัลยารัตน์ รามบุญคล้าย
๑๖/๐๓/๒๕๒๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๒๘

นางจุฑามาส สุมาริธรรม
๓๐/๑๐/๒๕๐๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๒๙

นางทัศน์ดาว บุญเกิด
๙/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๓๐
นายธนดูล วันศรี

๑๕/๐๒/๒๕๒๑

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๓๑

นายประจบ ช้างอินทร์
๒๒/๑๐/๒๕๐๙

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๓๒

นางสาวฤทัยรัตน์ ปอมี ๗/๐๓/๒๕๒๐ โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๓๓

นางวนิดา ราชเพียแก้ว ๓/๑๐/๒๕๐๘ โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๓๔

นางเฉลา พุ่มพิมพ์
๒๓/๐๑/๒๕๐๙

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๓๕

นายเอนก บุญเกิด
๒๓/๐๗/๒๕๑๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๓๖

เด็กชายนที งามเอกเอียม

่

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๓๗

เด็กชายนนท์ปวิช อินแสง
๒๖/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๓๘

เด็กชายปกรณ์ มาสุข
๐๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๓๙

เด็กหญิงจันทร์นิภา สมกลม
๓๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๔๐
เด็กหญิงพิชาพัทธ์ เศรษฐ์ธนธัช

๒๒/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๔๑

เด็กหญิงชลธิชา สุขเพ็ญ
๑๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๔๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร เทพบาท

๒๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๔๓

เด็กหญิงฐิญาดา ยอดโค้น
๐๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๔๔

เด็กชายวีรภัทร ทับทิมจันทร์
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๔๕

เด็กชายพิพัฒน์ แซ่หลอ
๐๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๔๖

เด็กหญิงปูริตา เสรีพัฒนากุล
๐๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๔๗

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

อภิชัย
๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๔๘

เด็กชายธนกฤต งมโปร่งเบีย

้

๒๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๔๙

เด็กชายอนุวัฒน์ มีมาก
๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๕๐
เด็กชายสิทธิชัย แซ่ซ่ง

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๕๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

แซ่หว้า
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๕๒

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

แซ่ลี
๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๕๓

เด็กชายสุภนัย แซ่หว้า
๑๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๕๔ เด็กหญิงประกายวรรณ
แซ่ลี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓๙ / ๑๗๐

้
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พล ๓๔๖๐/๔๘๕๕

เด็กหญิงศิรินทิพย์ กงสอน
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๕๖

เด็กชายธีรพงษ์ แซ่หว้า
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๕๗

เด็กชายจีรยุทธ ยอดเกตุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๕๘

เด็กหญิงวรัญญา แซ่หว้า
๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๕๙

เด็กหญิงเพชรมณี ใจอ้าย
๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๖๐
เด็กหญิงนันทิยา ตาใส่

๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๖๑

เด็กชายภูวนารถ ชมทรัพย์
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๖๒

เด็กชายทิวากร ตุ้ยเต็มวงศ์
๓๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๖๓

เด็กชายวรากร นาคพรม
๒๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๖๔

เด็กชายอาทิตย์ เสือเทศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๖๕

เด็กหญิงจินตนา สมพร
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๖๖
เด็กหญิงโชติกาญจน์ สินเครือสวน

๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๖๗

เด็กหญิงนภัทรษร ชัยเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๖๘

เด็กหญิงเบญจรัตน์ จันทราช
๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๖๙

เด็กชายทิชชานนท์ จันทร์เครือยิม

้

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๗๐
เด็กหญิงประภาวดี คงโต

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๗๑

เด็กหญิงญนันทพร อ้นมี

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๗๒

เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่หว้า
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๗๓

เด็กชายวัชรพล แซ่หว้า
๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๗๔

เด็กชายปฏิภาณ จันดาหาร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๗๕

เด็กหญิงปณฑิตา สีสกล
๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๗๖

เด็กชายธนกร สีดารักษ์
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๗๗

เด็กชายปรเมทร แก้วกองทรัพย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๗๘

เด็กชายอนุรักษ์ คำจันดา
๒๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๗๙

เด็กหญิงเบญจมาศ คงปนนา

๑๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๘๐
เด็กหญิงเยาวลักษณ์ อินแผง

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๘๑

เด็กหญิงทัศนีย์ บุญธรรม
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๘๒

เด็กหญิงพิมพ์นิภา จันทร์มีเทศ
๐๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๘๓

เด็กหญิงวิภาวี จันธิราช
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๘๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สังขเพชร
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๘๕

เด็กชายอธิภัทร เปลียนสีบัว

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๘๖

เด็กชายจักรเพชร แซ่หลอ
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๘๗

เด็กชายธนวัฒน์ พงศ์ศิริวาณิชย์
๐๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๘๘

เด็กหญิงรวี ลีชานนท์
๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๘๙

เด็กชายวราฤทธิ

์

ดีธงทอง

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๐ / ๑๗๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๘๙๐
เด็กชายศุภกร วันชัย

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๙๑

เด็กชายณัฐดนัย สายคำสุด

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๙๒

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

สุขคำภา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๙๓

เด็กหญิงกรวรรณ สุขเครือเกิด
๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๙๔

เด็กชายพีรพัฒ มีดิษฐ์
๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๙๕

เด็กชายธวัชชัย แซ่หลอ

๑๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๙๖

นางกมลนิตย์ บุญรอด ๒/๐๑/๒๕๒๐ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๙๗

นางสาวกาญจนา อินแผง
๒๗/๐๕/๒๕๒๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๙๘

นายทนันชัย อินทนาชัย
๒๘/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๘๙๙

นางสาวนภาพร เพชรเขียว
๘/๐๔/๒๕๒๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๐๐ นางสาวภัทธจารินทร์ กล้าหาญ
๓/๐๗/๒๕๓๓

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๐๑
นางสาววัลยา พ่วงกองนะ

๑/๐๑/๒๕๒๖
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๐๒
นางสาววิกานดา คลังจง

๒๖/๑๐/๒๕๓๒

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๐๓
นางสาวศิริวรรณ อุปวะ

๑๑/๐๒/๒๕๑๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๐๔
นางสมบูรณ์ งูนิม

่

๑๗/๐๓/๒๕๒๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๐๕
นายสิทธิโชค พรหมแดน

๒๙/๐๙/๒๕๐๓

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๐๖
นางสาวสิริกันยา พิมเสน ๖/๐๕/๒๕๐๕ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๐๗
นางสุภาพรรณ เอมสมบุญ

๘/๐๕/๒๕๒๔
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๐๘
นางอรอุมา บุญธรรม

๒๓/๐๕/๒๕๑๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๐๙
นางอิสรีย์ บุญไทย

๒๑/๐๙/๒๕๒๑

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๑๐
นางเนาวรัตน์ ต่อนแผ้ว

๓๑/๑๒/๒๕๐๓

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๑๑

นายเผด็จชัย หิมโสภา

๒๕/๑๑/๒๕๒๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๑๒

นางสาวเพียรพิณ เรืองรัศมี
๕/๑๑/๒๕๒๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๑๓

เด็กชายรพีภัทร ซิวพร
๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๑๔

เด็กหญิงนัทธิดา ลอยทับเลิศ
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๑๕

เด็กชายกสิกรณ์ ผ่องผิว
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๑๖

เด็กชายชาญณรงค์ จันทร์ทรง
๐๑/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๑๗

เด็กชายณัฐกิตติ

์

จันทร์ทรง
๒๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๑๘

เด็กชายประกาศิต โคตรประดา
๐๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๑๙

เด็กชายมรุเดช พรานพรม
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๒๐
เด็กหญิงเขมิกา สุขวันรัมย์

๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๒๑

เด็กหญิงชณิตา จันทร์ทรง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๒๒
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปานเกิด

๒๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๒๓

เด็กหญิงเมธาพร ด่อนเจ๊ก
๓๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๒๔

เด็กชายวุฒิชัย กันทัน
๐๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๑ / ๑๗๐

้
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พล ๓๔๖๐/๔๙๒๕

เด็กชายศุภณัฐ คำเครือคง
๐๑/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๒๖

เด็กชายสิริพิเดช การวงษ์
๓๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๒๗

เด็กชายสุขสันต์ บางศรี
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๒๘

เด็กชายวัชรบูร จีนภักดี
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๒๙

เด็กชายอชิระ ลอยทับเลิศ
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๓๐
เด็กชายอภิรักษ์ โมกหอม

๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๓๑

เด็กหญิงวรดา วินัยธนากุล
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๓๒

เด็กหญิงสุกัญญา ยศตุ้ย
๑๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๓๓

เด็กหญิงสุปริญญา ปองแก้ว
๐๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๓๔

เด็กหญิงอินทิรา รังอ่อน
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๓๕

เด็กหญิงสุธาสินี อุ่นจันทร์
๓๐/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๓๖

เด็กหญิงจีรนันท์ จันทร์เรือง
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๓๗

เด็กชายธนพัฒน์ บางศรี
๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๓๘

เด็กชายกิตติพัฒน์ จันทร์ปาน
๐๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๓๙

เด็กชายกฤต มันคง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๔๐
เด็กชายธนกร อุ่นพรม

๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๔๑

เด็กชายจิรพัฒน์ พึงเกตุ

่

๑๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๔๒

เด็กชายเฉลิมชัย ขวัญแสง
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๔๓

เด็กชายตะวัน เชือสามารถ

้

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๔๔

เด็กชายธราเทพ สิทธิโชค
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๔๕

เด็กชายปรีติ มุ่นเชย
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๔๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ สมสวย
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๔๗

เด็กหญิงทักษิณา คุ้มอ่อน
๐๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๔๘
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สุกันทา

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๔๙

เด็กชายธีระพัฒน์ คำบุญเกิด
๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๕๐
เด็กชายอิทธิกร กลินเกตุ

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๕๑

นายสิปปภาส หุ่นทอง
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๕๒

เด็กชายศิวัช โพธิปน

์

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๕๓

เด็กชายวสันต์ ดานุ่ม
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๔๙๕๔

เด็กหญิงจิรัชญา พรายศรี
๒๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๖๐/๔๙๕๕

เด็กชายคเชนทร์ ศรีนา
๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๔๖๐/๔๙๕๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ฤทธิไธสงค์

์

๐๕/๑๑/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๙๕๗

เด็กหญิงนัชชา คำมงคุล
๐๑/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๙๕๘

เด็กชายเอกวิทย์ ฤทธิไธสงค์

์

๒๐/๐๙/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๔๙๕๙

เด็กชายกฤตเมธ เชือพันธ์

้

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๙๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

รัศมี
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๖๑

เด็กชายดนุสรณ์ ศรีสุข
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๖๒

เด็กชายนภัทร วงษ์สา
๓๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๖๓

เด็กชายวงศกร แก้วเกษศรี
๑๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๖๔

เด็กชายวสุพล สอนนอก
๒๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๖๕

เด็กชายวีรภัทร์ แสงแก้ว
๐๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๖๖

เด็กชายศุภกิตติ

์

สุวรรณสิทธิ

์

๑๕/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๖๗

เด็กหญิงกิตติญา แสงสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๖๘

เด็กหญิงกีรติกา แสนสิง

่

๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๖๙

เด็กหญิงธัญวลัย มีบุญ
๑๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๗๐
เด็กหญิงณัฐชยา สุวรรณสิทธิ

์

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๗๑

เด็กหญิงวาสนา โฉมสุข
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๗๒

เด็กหญิงศุภารัตน์ อ่องละออ
๑๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๗๓

เด็กชายศุภวิชญ์ คงเทศ
๐๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๗๔

เด็กชายธนากร กาวล
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๔๖๐/๔๙๗๕

นางนฤชล จันทร์คุ้ม

๒๒/๑๒/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๗๖

นางองุ่น ลิสันเทียะ
๖/๐๗/๒๕๒๒

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๗๗

นางสาวเกษราภรณ์ ศิริโสตร์
๐๙/๐๘/๒๕๑๙

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๗๘

นายสิทธิพล พัวพวง

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๗๙

เด็กหญิงพิมวดี ทรงพุฒิ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๘๐
นายชาคริต กองปราบ

๑๕/๐๓/๒๕๔๑

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๘๑

นายวีนัส มารอด
๑๙/๐๒/๒๕๒๘

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๘๒

นางสาวดุจดาว งูคำ

๑๘/๑๑/๒๕๓๒

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๘๓

นายบุญเลิศ พลศรี
๑๖/๑๑/๒๕๐๙

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๘๔

เด็กหญิงอนัญญา ชังคะนาด
๑๗/๐๑/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๘๕

นางสาววรรณิศา สุขประเสริฐ
๑๘/๐๒/๒๕๓๙

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๘๖

นายอำนวย ทับบุญ
๑๓/๐๒/๒๕๓๔

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๘๗

เด็กชายบุลากร มากทรัพย์
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๘๘

เด็กชายวีรภัทร จาดน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๘๙

เด็กชายศักรินทร์ พรมจีน
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๙๐
เด็กหญิงปนัดดา เกตุทิพย์

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๙๑

เด็กหญิงอักษราภัค แสนขวา
๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๙๒

เด็กชายชินพัฒน์ ทานัง

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๙๓

เด็กชายอิทธิกร จูแจ้
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๙๔

เด็กหญิงณิชารีย์ พาครุฑ

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๔๙๙๕

เด็กหญิงธนพร แก้วทอง
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๙๖

เด็กชายชวลิต ชาวพิจิตร
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๙๗

เด็กชายศิริวัฒน์ ชะอุมพงค์
๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๙๘

เด็กหญิงกัญญาวีร์ อยู่แย้ม
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๔๙๙๙

เด็กชายชนะชน สอนเสนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๕๐๐๐
เด็กชายธนากร ประกอบเพียร

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๕๐๐๑
นางสาวบัณฑิตา หมู่มาก

๐๗/๐๗/๒๕๒๔

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๕๐๐๒
นางสาวสกาวเดือน ฉิมมากรม

๑๑/๐๑/๒๕๓๓

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๔๖๐/๕๐๐๓
เด็กหญิงวชิราพร สีหวงค์

๐๑/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๐๔
เด็กชายธีรสิทธิ

์

สิงห์สถิตย์
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๐๕
เด็กชายจิรวัชร วันกลิง

้

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๐๖
เด็กหญิงณิชากร สุขเสิม

๑๐/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๐๗
เด็กหญิงณัฐธิดา พึงญาติ

่

๐๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๐๘
เด็กหญิงพรรณนิดา ภูผาทอง

๐๕/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๐๙
เด็กหญิงณัฏฐชา เกตุวิบูรณ์

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๑๐
เด็กหญิงณริศรา การะเกตุ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๑๑ เด็กชายยูอุโตะ ธนบดี
อินนามิ

๓๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๑๒
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ศรีเมฆ

๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๑๓
เด็กหญิงปานตา พรมมี

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๑๔
เด็กหญิงณัฐชา อ่อนขาม

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๑๕
เด็กหญิงจีรนันท์ มันคง

่

๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๑๖
เด็กหญิงนภษร ปานพูล

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๑๗
เด็กชายพัสกร บุญผ่อง

๓๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๑๘
เด็กหญิงญาณิศา บุญสวัสดิ

์

๒๙/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๑๙
เด็กชายปรมะ ธัญมลโชควนิช

๒๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๒๐
เด็กหญิงอินทิอร แสงเงิน

๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๒๑
เด็กหญิงรัตติยา สุทธิ

๐๙/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๒๒
เด็กหญิงนิธิศา สำราญรืน

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๒๓
เด็กชายขวัญมงคล เพ็ชร์ดำ

๐๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๒๔
เด็กชายธนภูมิ เมืองจันทร์

๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๒๕
เด็กหญิงจิราพัชร สุดทะ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๒๖
เด็กชายจิรโชติ จงธรรม์

๒๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๒๗
เด็กชายวัชรพงษ์ แดงจันทร์

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๒๘
เด็กหญิงมุทิตา มาชาวปา

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๒๙
เด็กหญิงเกวลิน คำด้วง

๐๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๐๓๐
เด็กชายณัฐพงศ์ พลอยกระโทก

๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๓๑
เด็กหญิงอาทิตยา ไชชนะ

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๓๒
เด็กหญิงสิโรรัตน์ นาคนคร

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๓๓
เด็กชายธนดล ผิวนวล

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๓๔
เด็กชายธนเสฏฐ์ ปตถาทุม

๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๓๕
เด็กชายนัฐพล หนูท่านา

๒๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๓๖
เด็กชายธเนศวร บุญเจริญ

๓๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๓๗
เด็กหญิงชลธิชา เสานอก

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๓๘
เด็กหญิงธิติสุดา เทียนวิหาร

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๓๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แก้วพลอย

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๔๐
เด็กชายชุติพนธ์ ทิพยศ

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๔๑
เด็กชายภูวเดช บัวผัด

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๔๒
เด็กชายหรรษา จันทิ

๒๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๔๓
เด็กหญิงเจนจิรา บุญกอง

๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๔๔
เด็กหญิงธนะรัชต์ ท่วมไทย

๐๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๔๕
เด็กหญิงนภัสสร เภากลิ่น

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๔๖
เด็กหญิงภัทราพร บุญละคร

๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๔๗
เด็กหญิงจันทร์รุ่ง โพธิสังข์

์

๑๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๔๘
เด็กหญิงศิริลักษณ์ แสงแก้ว

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๔๙
เด็กหญิงญาณภัทร จำปทอง

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๕๐
เด็กหญิงพนิดา วุฒิมานันท์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๕๑
เด็กชายธนกฤต โพธิศรี

์

๐๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๕๒
เด็กหญิงกชกร เกิดชู

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๕๓
เด็กชายกลวัชร ดวงใจ

๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๕๔
เด็กหญิงสุพัฒว์จิรา รากทอง

๒๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๕๕
เด็กหญิงพิชญธิดา ล้อมวันดี

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๕๖
เด็กหญิงวิภาดา ผ่านผิว

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๕๗
เด็กชายสาตรา พิณทอง

๒๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๕๘
เด็กหญิงธาริณี แก้วเกิด

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๕๙
เด็กชายอำพล แซ่คู

๒๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๖๐
เด็กหญิงธีร์จุฑา คำลี

๒๙/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๖๑
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธชาวนา

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๖๒
เด็กชายกิตติพร สะสร้อย

๐๑/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๖๓
เด็กชายสรวิชญ์ กล่อมเกลียง

้

๐๖/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๖๔
เด็กชายชนพงศ์ ฏีกา

๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๐๖๕
เด็กหญิงปญญาพร ศรีคำ

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๖๖
เด็กหญิงระวิวรรณ แสงแก้ว

๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๖๗
เด็กหญิงณหทัย คงพรม

๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๖๘
เด็กหญิงญาณิน วันใส

๐๑/๐๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๖๙
เด็กหญิงปยฉัตร จรสมาน

๐๕/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๗๐
เด็กชายณัฐพล กัลยา

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๗๑
เด็กชายจิรเมธ ปลัดเทศ

๐๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๗๒
เด็กชายจักรพัฒน์ บุญญฤทธิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๗๓
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นุชเทียน

่

๐๒/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๗๔
เด็กหญิงจันจิรา เทียงอารมณ์

่

๑๐/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๗๕
เด็กหญิงภัคนันท์ ภูมมี

๐๔/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๗๖
เด็กชายนราวิชญ์ จัวทอง

่

๐๘/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง

วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๗๗
เด็กหญิงสุกัญญา หม่องคำ

๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๔๖๐/๕๐๗๘
เด็กหญิงเมทินี แย้มยอด

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๗๙
เด็กหญิงจาฬุพัจน์ คล้ายทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๘๐
เด็กหญิงนิสา เปยจันทร์

๓๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๘๑
เด็กหญิงจีรประภา รัศมี

๐๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๘๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เก้าสี

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๘๓
เด็กหญิงนัชชา โฉมงาม

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๘๔
เด็กหญิงณัฐนันท์ แปววัง

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๘๕
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ เก้าสี

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๘๖
เด็กหญิงนำฝน เตจะวัน

๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๘๗
เด็กหญิงสุพัตรา ยินดีรมย์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๘๘
เด็กหญิงนันตชา พุ่มชะเอม

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๘๙
เด็กหญิงตันหยง จินดามัง

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๙๐
เด็กหญิงทิวาริน ผันเงิน

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๙๑
เด็กหญิงชลธิฌา จิหา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๙๒
เด็กชายเมทนี ศรทอง

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๙๓
เด็กชายกิตติภณ ขันทา

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๙๔
เด็กชายสุทธิพงศ์ โมลา

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๙๕
เด็กชายตรัยคุณ ช่ออุบล

๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๙๖
เด็กชายนนทกร สอนบัว

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๙๗
เด็กชายระวีวัฒน์ เศษสูงเนิน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๙๘
เด็กชายศุภชัย ผาสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๐๙๙
เด็กชายสุพจน์ รสโฉม

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๑๐๐
เด็กชายภาณุวัฒน์ มณีเพชร

๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๐๑
เด็กชายสัญชัย มุแฮ

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๐๒
เด็กหญิงอริสา อังศรี

๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๐๓
เด็กหญิงลลิตา อิวชาวนา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชมภู วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๐๔
เด็กชายอนุวัฒน์ ดาวไธสง

๐๓/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๐๕
เด็กชายทีฆทัศน์ นิลผาย

๐๗/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๐๖
เด็กชายปุญญพัฒน์ แย้มยอด

๐๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๐๗
เด็กชายไชยวัฒน์ ทัดทา

๒๐/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๐๘
เด็กชายสุทัศน์ ตุ่นเงิน

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๐๙
เด็กชายคณาธิป เข็มทอง

๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๑๐
เด็กชายคุณานนท์ กลิงทะเล

้

๒๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๑๑

เด็กชายกฤษกร เฉลิมจาน
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๑๒

เด็กชายอรุณรุ่ง นำกำ
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๑๓

เด็กชายปุรเชษฐ์ แปลนาค
๑๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๑๔

เด็กชายฐิรพัฒน์ โชคลาภ
๒๐/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๑๕

เด็กชายธนกร เพิมพูล

่

๐๒/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๑๖

เด็กชายรพีภัทร พิลา
๒๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๑๗

เด็กหญิงชนัญชิดา บุตตะคุณ
๒๗/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๑๘

เด็กหญิงลักษิณา บุบพันธ์
๐๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๑๙

เด็กหญิงปยะพร ภูสังกา
๒๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๒๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทบเทิม

๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๒๑

เด็กหญิงภูริชญา ทองสน
๒๑/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๒๒

เด็กชายมกรธวัช สูตรสุคนธ์
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๒๓

เด็กหญิงภัทรธิดา วงสีใส
๒๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๒๔

เด็กหญิงอาภรทิพย์ ชินโคตร์
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๒๕

เด็กชายณัฐพล กลินกระโทก

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๒๖

เด็กชายณภัทร วงค์ดี
๑๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๒๗
เด็กหญิงธัญญพิชญา แย้มโพธิใช้

์

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๒๘

เด็กหญิงมิงกมล

่

บุบพันธ์
๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๒๙

เด็กชายโชคชัย คุ้มพวง

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๓๐
นายนันทิพัฒน์ วรบุตร

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๓๑

เด็กชายไชยวัฒน์ ทำขุนเมือง
๓๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๓๒

เด็กชายจรัสรวี จักรแก้ว
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๓๓

เด็กชายโรจน์ชัย ชายวอน
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๓๔

เด็กหญิงนภัสกรณ์ วรเกิด
๐๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๑๓๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ทองหวล
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๓๖

เด็กหญิงประภัสสร ทองลำพัน
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๓๗

เด็กชายจักรพรรดิ กุลมัย
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๓๘

เด็กหญิงรัตนา ยอดเกตุ
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๓๙

เด็กชายธวัชชัย เปยสูงเนิน
๑๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๔๐
เด็กชายภาคภูมิ ลิมสุวรรณ

้

๒๗/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๔๑

เด็กชายศุกลภัทร์ ผสม
๑๒/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๔๒

เด็กชายอภิชิต สุขพรมมา
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๔๓

เด็กชายพฤฒิพงศ์ วุฒิสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๔๔

เด็กชายไชยวัฒน์ พิมสี
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๔๕

เด็กชายวรรณธัช คงหนองลาน
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๔๖

เด็กชายสุรชัย แก้วภาพ
๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๔๗

เด็กหญิงวรารัตน์ ริมประโคน
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๔๘

เด็กชายภูวนัย ปนเกิด
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๔๙

เด็กชายอมรเทพ ปญญาคำ
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๕๐
เด็กหญิงสขิลา นุชนารถ

๒๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๕๑

เด็กหญิงรุ่งทิวา พิมพ์สี

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๕๒

เด็กชายนิธิโรจน์ วงค์วัน
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๕๓

เด็กชายทวาสิน วงค์วัน
๑๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๕๔

เด็กชายธนพัฒน์ บุญปอง
๑๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๕๕

เด็กชายธนวัฒน์ รูปคำ
๑๙/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๕๖

เด็กชายวรเดช สอนสูญ
๒๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๕๗

เด็กหญิงสิริมา เขียวกิง

่

๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๕๘

เด็กหญิงพัสรา ศรีนาเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๕๙

เด็กหญิงธิดาพร อุ้ยละมูล
๒๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๖๐
เด็กหญิงรัตติพร สีหะวงษ์

๐๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๖๑

เด็กหญิงมนัญชยา ฤกษ์วิเชียร
๑๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๖๒

เด็กหญิงอภิรดา กันเกียน
๒๙/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๖๓

เด็กหญิงเขมมณิช จันทร์ศรี
๒๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๖๔

เด็กหญิงวรัญญา เบ้าตุ้ม
๒๘/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๖๕

เด็กหญิงนัทมน แสนโคตร
๐๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๖๖

เด็กหญิงอลิศรา ทานนท์
๑๔/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๖๗

เด็กชายธนกร แก้วนวน
๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๖๘

เด็กชายชลศักดิ

์

ทองประกอบ
๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๖๙

เด็กชายจิณณวัตร เนตรแสงสี
๒๖/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๑๗๐
เด็กชายสราวุฒิ ภูนาวรรณ

๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๗๑

เด็กหญิงนพิณศร วรรณศรี
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๗๒

เด็กหญิงอลิสษา ทองเขียว
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๗๓

เด็กชายคุณาวุธ ขันปอง
๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๗๔

เด็กชายณัฐนนท์ แก้วนุช
๑๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๗๕

เด็กชายธีรกร สอนอ่อน
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๗๖

เด็กชายสิรภัทร ภู่จิว

๋

๑๔/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๗๗

เด็กชายอนุพงศ์ ห้อยดอกหอม
๓๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๗๘

เด็กหญิงขวัญชนก ทองจำปา
๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๗๙
เด็กหญิงจันทราทิพย์ ภู่พยอม

๑๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๘๐
เด็กหญิงจุฑามาศ วังคีรี

๑๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๘๑

เด็กหญิงนราภรณ์ สมบัติ
๑๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๘๒

เด็กหญิงลักษิกา ตุนานันท์
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๘๓

เด็กหญิงลักษิกา สังข์เทศ
๓๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๘๔

เด็กหญิงอินทุอร ลำทอง
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๘๕

เด็กชายธนวัต สังข์เทศ
๑๕/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๘๖

เด็กชายอดิเทพ ภูมิดี
๓๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๘๗

เด็กหญิงณิชา สีดาคำ
๐๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๘๘

เด็กชายยศภัทร สังข์เทศ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๘๙

เด็กชายกิตติพล แหล่ปอง

๑๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๙๐
เด็กชายจักรภัทร์ จรแจ่ม

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๙๑

เด็กหญิงณัฏฐนันท์ พันธุโสม
๒๘/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๙๒

เด็กชายกิตติพงศ์ ศรีบุรินทร์
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๙๓

เด็กชายณัฐวุฒิ หลีกันชะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๙๔

เด็กชายกิตติพงษ์ บุญเสน
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๙๕

เด็กหญิงธนภรณ์ โคตะการ
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๙๖

เด็กหญิงสิริกัญญา รังแสง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๙๗

เด็กชายกลยุทธ์ คงสวัสดิ

์

๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๔๖๐/๕๑๙๘

เด็กชายณัฐพงษ์ ก้อนแก้ว
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๑๙๙

เด็กชายพงษ์พัฒน์ บุญเย็น
๐๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๐๐
เด็กชายพีรพัฒน์ พันโสดา

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๐๑
เด็กชายภานุวัฒน์ ล่าพเยาว์

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๐๒
เด็กชายภวินท์ ทรัพย์ทวีกานต์

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๐๓
เด็กหญิงนัฏฐิชา เจิมสุวรรณ

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๐๔
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อุ่มกล้วย

๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๒๐๕
เด็กหญิงอนงค์รักษ์ มารอด

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๐๖
เด็กชายธีรเทพ แปงอุด

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๐๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ฤาชา
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๐๘
เด็กชายธนกฤต ดอกรัก

๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๐๙
เด็กหญิงณัฐณิชา สุวรรณชาติ

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๑๐
เด็กหญิงจิตรวรรณ แก้วสอน

๒๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๑๑

เด็กชายอภิวัฒน์ นันตะพัก
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๑๒

เด็กหญิงพัชรพร ศรศิลป
๐๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๑๓

เด็กหญิงปลายฟา อยู่ดี
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๑๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เนียมเปยม
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๑๕

เด็กหญิงนิธิพร แหยมนุช
๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๑๖

เด็กหญิงวรนุช กลินมณฑา

่

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๑๗

เด็กหญิงชลธิชา บุญงาม
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๑๘

เด็กหญิงนำใจ ส่งกลิน

่

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๑๙

เด็กชายณัฐวุฒิ บุตรศรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๒๐
เด็กชายณัฐวัฒน์ มังมี

่

๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๒๑

นายพงศธร ปนะถา
๓๑/๐๕/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๒๒

สิบโทเวช น้อยเขียว ๗/๘/๒๕๐๕ โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๒๓

เด็กชายรัฐภูมิ อาจบุ้ง
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๒๔

เด็กชายธวัชชัย นาคำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๒๕

เด็กชายนาธาร ผิวชอุ่ม
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๒๖

เด็กชายจำรัส เรือนจำรุญ
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๒๗

เด็กชายชยานันท์ เกิดยิม

้

๑๙/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๒๘

เด็กชายทัศน์พล นาคประสิทธิ

์

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๒๙

เด็กหญิงศศิประภา สีทาพรม
๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๓๐
เด็กชายพิชาภพ คำเสียง

๐๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๓๑
เด็กหญิงเพชรไพลิน สายเรือง

๓๐/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๓๒

เด็กหญิงเอมมิกา จินดามัง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๓๓

เด็กหญิงกรวรรณ จันทร์ชม
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๓๔

เด็กชายพรเทพ อรุณรัตน์
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๓๕

เด็กหญิงขวัญพร แก้วโรมา
๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๓๖

เด็กหญิงธนัญญา จำปาอ่อน
๒๐/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๓๗

เด็กหญิงกนกวรรณ ขันธุแสง
๒๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๓๘

เด็กชายโสภณ พัวพวง

้

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๓๙

เด็กชายบูรพา อุ่นตา
๐๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๒๔๐
เด็กชายชยางกูร เหมบุรุษ

๒๗/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๔๑

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ครองปญญา
๒๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๔๒

เด็กหญิงนภัสสร ทองมัน

่

๐๗/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๔๓

เด็กหญิงธิชาชล จำเริญจิตร
๐๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๔๖๐/๕๒๔๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ส่งจิว

๋

๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๔๕

เด็กหญิงตรีเพชร วิเชียรลม
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๔๖

เด็กหญิงชรัณรัตน์ คงถนอม
๒๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๔๗

เด็กหญิงธันย์ชนก จันเมือง
๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๔๘

เด็กหญิงวชิรญาญ์ สอนแก้ว
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๔๙

เด็กหญิงหยาดลลิล รอดอินทร์
๐๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๕๐
เด็กหญิงเพชรฤดี สีบุญเรือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๕๑

เด็กหญิงวันวิสาร์ อุกอาจ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๕๒

เด็กหญิงอัญชิสา พงษ์สี
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๕๓

เด็กชายกรวิชญ์ คำฉายแสง
๐๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๕๔

เด็กชายพีรพงษ์ พรหมอยู่
๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๕๕

นายศักดิชัย

์

สาครการะเกด
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๕๖

นายพลกฤต พิลา
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๕๗

นางสาวสุภาพร มะยุเรศ
๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๕๘

นายสุทธิวัชร ทองดี
๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๕๙

เด็กชายธนัชพล ่ทรัพย์สิน
๒๓/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านโคกวังสาร วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๖๐
เด็กหญิงธิดารัตน์ แสงไสว

๑๕/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกวังสาร วัดปาคาย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๖๑

เด็กหญิงวิราลินี แสนคำ
๑๘/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๖๐/๕๒๖๒

เด็กหญิงกฤติยา น้อยโม้
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๖๐/๕๒๖๓

เด็กหญิงอรัญญา ช้างปาน
๒๕/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๖๐/๕๒๖๔

เด็กหญิงปภาดา อิมทับ

้

๒๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๖๐/๕๒๖๕

เด็กชายศุภวิชญ์ เกรียงไกรอนันต์
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๖๐/๕๒๖๖

เด็กชายณัฐภัทร ชัยสิทธิ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๔๖๐/๕๒๖๗

เด็กชายวิธวิทย์ ใจหลวง
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๖๘

เด็กหญิงสุทธิดา ศิริกาล
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๖๙

เด็กหญิงณัฐพร เวลาสิงห์

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๗๐
เด็กชายนาราภัทร เสาวนิจ

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๗๑

เด็กหญิงสุนิษา ประจวบรัมย์
๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๗๒

เด็กหญิงสุชานันท์ วันนิจ

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๗๓

เด็กหญิงอรพรรณ สังแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๗๔

เด็กชายสรวิศ สีลาพล
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๒๗๕

เด็กชายปโยรส สุพัฒน์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๗๖

เด็กชายไชยภัทร แสนคำราง
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๗๗

เด็กหญิงวราภรณ์ กองคำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๗๘

เด็กหญิงปญญาพร สีหะวงษ์
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๗๙

เด็กชายรัตถภูมิ ปญญาโสต
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๘๐
เด็กชายธนดล แก่นคำเปก

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๘๑

เด็กหญิงชนัญญา หม่วยนอก
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๘๒

เด็กหญิงกนกรัตน์ จันทะนุศร
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๘๓

เด็กหญิงลภาภัทร มากมิง

่

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๘๔

เด็กหญิงสิริวิมล ยางชัยภูมิ
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๔๖๐/๕๒๘๕

เด็กชายวีระเดช คลังตอง
๒๔/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๘๖

เด็กชายพงศธร คำจำปา
๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๘๗

เด็กหญิงพิจิตรา บุญบาล
๓๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๘๘

เด็กหญิงสมฤดี แซ่ฟุง
๐๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๘๙

เด็กหญิงแพรทอง คำเครือ
๐๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๙๐
เด็กหญิงอภิญญา ผมพัน

๑๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๙๑

เด็กชายรัฐพงษ์ แสงโสดา
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๙๒

เด็กชายพงศกร สุขสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๙๓

เด็กหญิงนัณธพร จันเกิน
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๙๔

เด็กหญิงชนัญชิดา สุทธิ
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๙๕

เด็กหญิงวรัญญา ฤทธิชัย

์

๒๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๙๖

เด็กชายธนวัฒน์ ผลงาม

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๙๗

เด็กหญิงปาลินี โพธิทอง

์

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๙๘

เด็กหญิงบัวชมพู คำลาเลียง

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๔๖๐/๕๒๙๙

เด็กชายณัฐวุฒ เลือนฟา

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๐๐
เด็กหญิงกัลยาณี จันทราช

๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๐๑
เด็กหญิงอารยา เนียมเทียง

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๐๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา ปนทำ

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๐๓
เด็กหญิงทวีติยา ธรรมชาติ

๑๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๐๔
เด็กชายธนภัทร แก้วเดชะ

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๐๕
เด็กชายพีรพัฒน์ รักกุน

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๐๖
เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุญส่ง
๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๐๗
เด็กหญิงมุทิตา สุกหนา

๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๐๘
เด็กชายชัยวัฒน์ บัณฑิตย์รักษพร

๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๐๙
เด็กชายณัฏฐกรณ์ ไชยสงค์

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๓๑๐
เด็กชายยศพร แก้วนึก

๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๑๑

เด็กหญิงอทิตยา ฉายสุวรรณ์
๑๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๑๒

เด็กชายกิตติชัย พรมสุข
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๑๓

เด็กหญิงนารีกร บัวทอง
๒๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๑๔

เด็กชายอดิศร พิมพ์สุวรรณ
๑๔/๐๖/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๑๕

เด็กหญิงพัชราภา วงษา
๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๑๖

เด็กหญิงพรสุดา อุดมพืช
๐๘/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๑๗
เด็กหญิงวัชชิราภรณ์ โพธิคา

์

๐๔/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านวังขวัญ

วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๑๘

เด็กหญิงเนตรนภา กันหา
๐๒/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๑๙

เด็กหญิงกรกนก แก้วงาม
๑๐/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๒๐
เด็กชายตะวัน ประดิษฐ์แสง

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๒๑

เด็กชายวิวัฒน์ ธรรมชาติ
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๒๒

เด็กชายสนธิ ดาสิ
๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๒๓

เด็กหญิงกรนันท์ พรมสุข
๐๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๒๔

เด็กหญิงกัญญ์วรา พิมพา
๒๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๒๕

เด็กหญิงรินรดา สุขเจริญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๒๖

เด็กหญิงสุภัสสรา อบบายันต์
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๒๗

เด็กหญิงสุพพัตรา แก้วขาว
๒๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๒๘

เด็กหญิงคุลิกา ใจจริง
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๒๙

เด็กชายณัฐพงศ์ พรมกันยา
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๓๐
เด็กหญิงสุธิมา เชียวธัญกรณ์

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๓๑

เด็กหญิงวรรณวิษา วงษ์ไทย
๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๓๒

เด็กชายไวยกวี บัวงาม
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๓๓ เด็กหญิงปริญญาภรณ์
อินทร์ชืน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๓๔

เด็กชายธนกร อุดมพืช
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๓๕

เด็กชายธีรภัทร สมรัตน์
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๓๖

เด็กชายศราวุฒิ ศรีรวัตร
๑๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๓๗

เด็กหญิงปวีย์ธิดา เลิศวิไล
๒๔/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๓๘

เด็กชายจิตรภานุ มารศรี
๐๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๓๙

เด็กชายณัฐพล มุนนี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๔๐
เด็กหญิงนันทิกานต์ ชาวบัวน้อย

๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๔๑

เด็กหญิงวรรัตน์ สมศรี
๐๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๔๒

เด็กชายธนากร เพตะกร
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๔๓

เด็กหญิงมลธิฬา เพ็งวงษ์
๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๔๔

เด็กชายจิรวิชญ์ หลวงอากาศ
๒๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๓๔๕

เด็กชายธรรณวัฒน์ เมืองนา

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๔๖

เด็กชายธนวัฒน์ หลวงบุญศิลป
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๔๗

เด็กชายวงศธร สิทธิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๔๘

เด็กชายสุพิวัฒน์ คือพันดุง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๔๙

เด็กชายสุภามาศ ศรีนวล
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๕๐
เด็กหญิงกัญญลักษณ์ ยศปญญา

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๕๑

เด็กหญิงณัฐกมล เกินวงศ์

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๕๒

เด็กหญิงภัทรวดี สาคำ
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๕๓

เด็กหญิงสุชานาถ กาวีวน
๑๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๕๔

เด็กหญิงศิริลักษณ์ เขมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๕๕

เด็กหญิงศยามล อัมรักษ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๕๖

เด็กชายปฏิวัติ จันทวงษ์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๕๗

เด็กชายปรเมธ มหาสัตย์

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๕๘

เด็กชายธีรภัทร์ นำนวน
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๕๙

เด็กชายสหรัฐ นามพิรา
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๖๐
เด็กหญิงกัญญณัฐ บุญใจ

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๖๑

เด็กหญิงจิราพรรณ บุญใจ
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๖๒

เด็กหญิงชยามร โนนสุวรรณ์
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๖๓

เด็กหญิงรมย์ธีรา ชะฎาทอง
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๖๔

เด็กหญิงศุภกานต์ ลิสันเทียะ
๑๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๖๕

เด็กชายณัฐดนัย ใจเทียง

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๖๖

เด็กชายณัฐวุฒิ แสงเขียว

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๖๗

เด็กชายพรเทพ เนียมเทียง

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๖๘

เด็กหญิงกัญญาภัค รักษา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๖๙

เด็กหญิงบุษยา จันญา
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๗๐
เด็กหญิงศรสวรรค์ สุริโย

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๗๑

เด็กหญิงสุลัดดา บุญสะอาด
๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๗๒

เด็กหญิงอรณัส กลินหอม

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๗๓

เด็กชายณัฐวุฒิ วงษอารี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๗๔

เด็กชายธีรภัทร์ ฉำดำ
๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๗๕

เด็กชายวงศพัทธ์ ยังเพ็ง
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๗๖

เด็กชายสุกฤษฏิ

์

สิงคำมุง
๒๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๗๗

เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ทานาฤทัย
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๗๘

เด็กหญิงเบญญา ม่วงใหม่
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๗๙

เด็กหญิงปาณิสรา มหาสัตย์
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๔ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๓๘๐
เด็กหญิงพรรณิพา ทองอยู่

๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๘๑

เด็กหญิงวนิดา ศรีสันเทียะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๘๒

เด็กหญิงศิริลักษณ์ พูลเพ็ง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๘๓

เด็กหญิงสุทธิดา ปานพรม
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ พิมพ์ดา
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๘๕
เด็กชายประกายเพชร

ทิพย์คำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๘๖

เด็กชายชนะชัย สวนแก้ว
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๘๗

เด็กชายณัฐวัตร ม่วงเส็ง
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๘๘

เด็กชายพงษศักดิ

์

โตขำ
๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๘๙

เด็กชายวิศรุต สีสัน
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๙๐
เด็กหญิงรติรส อ่อนฉาย

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๙๑

เด็กหญิงสุชาดา สีทา
๐๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๙๒

เด็กชายฉัตรมงคล สืทธิ
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๙๓

เด็กชายกิตติพศ กลินหอม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๙๔

นายณัฐวุฒิ สีสัน

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๙๕

นายสมพร ชัยชราแสง

๑๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๙๖

นายอมรเทพ มาดี

๒๕/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๙๗

นางสาวสุจิรา ศรีนวล

๒๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๙๘

นางสาวศศิประภา ทองอยู่
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๓๙๙

นางสาวมยุรีย์ อินทะเลีย
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๐๐
นายดนุสรณ์ ทองรอด

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๐๑
นางสาวพรชิตา ราษี

๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๐๒
นายกรรชัย สร้างดี

๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๐๓
นางสาวกัลยณัฏฐ์ ทรัพย์เทศ

๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๐๔
นายอมรรัตน์ โพธิขาว

๑๗/๐๕/๒๕๒๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๐๕
เด็กชายธาวิน ชมภู

๐๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๐๖
เด็กชายศิริโชค คำภิรานนท์

๐๒/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๐๗
เด็กชายศุภณัฐ ขุมทอง

๒๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๐๘
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ใยอิม

้

๒๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๐๙
เด็กหญิงสุนิศา อินทะโชติ

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๑๐
เด็กหญิงรุ่งนภา เพชรสร

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๑๑

เด็กชายณัฐดนัย ใบทอง
๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๑๒

เด็กหญิงปภัสสร จันทวงค์
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๑๓

เด็กหญิงสุกานดา บัวลูน
๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๑๔

เด็กหญิงอริศรา พิมดา
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๔๑๕

เด็กหญิงธิติยา ชาวสวน
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๑๖

เด็กชายคมสันต์ บุญชู
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๑๗

เด็กหญิงชุตินันท์ จันทรา
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๑๘

เด็กหญิงภัทร์วดี โพธิประเสริฐ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๑๙

เด็กชายธีรภัทร์ โพธิประเสริฐ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๒๐
เด็กชายนันทวุฒิ แรงเขตการ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผารังหมี วัดผารังหมีวนาราม  

พล ๓๔๖๐/๕๔๒๑

เด็กชายณัฐนนท์ สังคุ่ย
๒๔/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๒๒

เด็กชายศุภโชค จีนโต
๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๒๓

เด็กชายภานุวิชญ์ มาสขาว
๒๓/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๒๔

เด็กชายภัทรพล เลียมรัตนพงษ์

่

๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๒๕

เด็กชายนภดล ศรีทัน
๑๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๒๖

เด็กหญิงจิรัตน์ทิวา บัวมาก
๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๒๗

เด็กหญิงณริศรา กลินกรุด

่

๒๙/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๒๘

เด็กหญิงณัฎฐดรุณี จันทร์สุวรรณ
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๒๙

เด็กชายภาณุพัฒน์ สีเขียว
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๓๐
เด็กชายสุวโรจน์ ไชยวุฒิวรกิตต์

๑๗/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๓๑

เด็กชายจิรภาส เอียมครอง

่

๐๗/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๓๒

เด็กชายณฤพล สมบุญมี
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๓๓

เด็กชายณัฐภัทร สีขำ
๐๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๓๔

เด็กชายปรเมศร์ จันศิริ

่

๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๓๕

เด็กหญิงมีลาณี ทองทัด

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๓๖

เด็กชายกันตพงศ์ เอียมสำอางค์

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๓๗

เด็กชายสุธาวี เจริญผล
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๓๘

เด็กชายพัชชานนท์ จีนโต
๑๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๓๙

เด็กหญิงภัทราภรณ์ บัวมาก

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๔๐
เด็กชายวงศ์รพี ทองทัด

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๔๑

เด็กหญิงมีเลน มอนตานาโร
๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๔๒

เด็กชายลีออน มอนตานาโร
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๔๓

เด็กหญิงอุไรพร เขียวยิง

่

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๔๔

นายนีโค มอนตานาโร
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๔๕

เด็กชายอัครพล เพ็ชรนิล
๐๖/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๖๐/๕๔๔๖

เด็กหญิงจิราภรณ์ เอียมสุข

่

๑๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๖๐/๕๔๔๗

เด็กหญิงสุภาวดี กาวิชัย
๑๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๖๐/๕๔๔๘

เด็กชายเปรมศักดิ

์

อู่ทอง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๔๖๐/๕๔๔๙

เด็กชายเศรษฐพงษ์ มีศรี
๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๔๕๐
เด็กชายธันวา หนูเทศ

๐๕/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๕๑

เด็กชายสารินพงศ์ โมเทียน
๑๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๕๒

เด็กหญิงฐิติมา บัวเกตุ
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๕๓

เด็กชายอังคาร พรประเสริฐ
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๕๔

เด็กชายฉัตรมงคล แคเขียว
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๕๕

เด็กชายอนุสรณ์ แนมแนบ
๒๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๕๖

เด็กชายธีระพงษ์ ปาทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๕๗

เด็กหญิงภัทรปภา สุวรรณบุตร
๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๕๘

เด็กหญิงปณิดา จันทะเขต
๑๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๕๙

นายวรพล เชียงแสน
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๖๐
เด็กชายรัชชานนท์ แพรสุวรรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๖๑

เด็กชายศุภกร รอดสุข
๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๖๒

เด็กชายจตุชัย เนตรมีขำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๖๓

เด็กชายธนภัทร กันวงค์
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๖๔

เด็กชายคมกฤช ศิระเลิศ
๑๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๖๕

เด็กชายสิทธา กลินแย้ม

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๖๖

เด็กชายสมชาย ชอบกล้า
๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๖๗

นายปฏิหารย์ พุ่มเมือง
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๖๘

เด็กหญิงอลิศ สุขนิล
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๔๖๐/๕๔๖๙

เด็กชายอนุวัฒน์ เรืองศาล
๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๗๐
เด็กหญิงพัชรี บุญเกิด

๑๗/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๗๑

เด็กหญิงวรรณพร สิมเสน
๐๑/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๗๒

เด็กชายนวพล สุขุม
๒๗/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๗๓

เด็กชายอนุวัฒน์ ทองไหลมา
๒๕/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๗๔

เด็กหญิงหทัยพันธ์ ม่วงมี
๐๘/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๗๕

เด็กหญิงบัณฑิตา คำแพร
๑๓/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๗๖

เด็กชายสัมพันธ์ นิมนวล

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๗๗
เด็กชายสุดแดนไทย การะเกตุ

๒๑/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๗๘

เด็กหญิงณภัชชา อานุมาตร
๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๗๙

เด็กหญิงพัชรพร วันปาน
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๘๐
เด็กหญิงพิมพ์วิภา นาคทอง

๑๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๘๑

เด็กหญิงภานิดา ผางนำ้คำ
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๘๒

เด็กชายณัชพล มันชาวนา

่

๐๘/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๘๓

เด็กหญิงปรียานุช มีชาวนา
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๘๔

เด็กชายมงคลชัย จุ้ยเจ๊ก
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๔๘๕

เด็กหญิงมนัสนันท์ สังข์พาพันธ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๘๖

เด็กชายพงศธร เรืองเทียง

่

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๘๗

เด็กชายศักดินนท์ แก้วตา
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๘๘

เด็กหญิงธัญรดี น้อยหัวหาด

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๘๙

เด็กหญิงปาณิตา หินแก่น
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบึงราชนก วัดศรีโสภณ  

พล ๓๔๖๐/๕๔๙๐
เด็กชายพรหมธาดา พรหมมา

๐๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเปด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๙๑

เด็กหญิงแสงเทพ ทองสุข
๑๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเปด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๙๒

เด็กชายภคิม นิมนวล

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองเปด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๙๓

เด็กชายสิทธิพร สุภาพ
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเปด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๙๔

เด็กหญิงบุศรา กุฎมหาราช

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเปด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๙๕

เด็กหญิงอัญทญานี ทองสุข
๒๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเปด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๙๖

เด็กชายเทพทัต ทองสุข
๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเปด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๙๗

เด็กชายไกรวิชญ์ สันมะโน
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเปด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๙๘

เด็กหญิงศุภาวรรณ ด้วงฟู
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๔๙๙

เด็กหญิงวนันญา สุรธรรมจรรยา
๐๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๐๐
เด็กหญิงกุศลศิริ นาคศรี

๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๐๑
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ผิววันดี

๐๖/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทางลัด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๐๒
เด็กชายยุทธนา ศรีปาน

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางลัด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๐๓
เด็กหญิงจิรัตติกาล ไชโย

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางลัด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๐๔
เด็กหญิงศศิการณ์ จันทร์ทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางลัด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๐๕
เด็กหญิงสลิลทิพย์ วรรณสุข

๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทางลัด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๐๖
เด็กชายอัมรินทร์ พงษ์พานิช

๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทางลัด วัดคลองเมือง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๐๗
เด็กชายธนัยนันท์ ชืนเกษร

่

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๐๘
เด็กชายวงศพัทธ์ อ่อนดี

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๐๙
เด็กหญิงกันนิตา จินดาเฟอง

๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๑๐
เด็กหญิงจันจิรา คำสวัสดิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๑๑

เด็กหญิงเปรมฤทัย ชาญนุชิต
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๑๒

เด็กหญิงพรวิมล เอือนยศ

้

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๑๓

เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ เข็มทอง
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๑๔

เด็กชายธนธรณ์ สนธิเทศ
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ สุภาราญ
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๑๖

เด็กชายนุวัฒน์ ฤทธิลำ

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๑๗

เด็กชายวรภพ โนนจุ้ย
๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๑๘

เด็กหญิงขวัญจิรา อิวชาวนา
๑๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๑๙

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ ปานโท้

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๕๒๐
เด็กชายมงคล สอนงาม

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๒๑

เด็กชายสิขเรศ ฤทธิลำ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๒๒

เด็กหญิงหฤษา เกตุแก้ว
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๒๓

เด็กหญิงปณิตา จำปางาม
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๒๔

เด็กหญิงนฤมล ชืนคง

่

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๒๕

นางสาวสิดาภรณ์ ม่วงงาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๒๖
นางสาวพลอยไพลิน เฉือยนอก

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๒๗

นายเกียรติศักดิ

์

ศรีสม
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๒๘

นางสาวปวีณ์ธิดา พลโต
๐๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๔๖๐/๕๕๒๙

เด็กชายพีมพิพัฒน์ เย็นขัน
๒๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๓๐
เด็กชายปรเชษฐ์ สอนศรี

๑๙/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๓๑

เด็กชายทัศนะ บุญอาจ
๒๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๓๒

เด็กหญิงธนิดา สุทธิ
๐๒/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๓๓

เด็กหญิงสุวิมลรัตน์ พักสี
๑๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๓๔

เด็กหญิงพิมพ์วิภา ปนตา
๒๐/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๓๕

เด็กชายวัชรพงษ์ สุขเครือเกิด
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๓๖

เด็กหญิงนภิสา ศรีสกล
๒๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๓๗
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ศรีพรม

๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๓๘

เด็กหญิงสิริวิมล ภูครองตา
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๓๙

เด็กหญิงพิชญา บุญธรรม

๒๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๔๐
เด็กหญิงวิภาดา มาฉิม

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๔๑

เด็กหญิงสุดาทิพย์ นนทะโคตร
๐๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๔๒

เด็กชายสายฟา ขันตีทัน
๐๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๔๓

เด็กชายภัทรพงษ์ แก้วครองทรัพย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๔๔

เด็กชายรัฐภูมิ ศรีบุญ
๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๔๕

เด็กหญิงวาริพินทุ์ สิงขรณ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๔๖

เด็กชายฐิติพันธ์ แตงทรัพย์
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกกม่วง� วัดต้นม่วง  

พล ๓๔๖๐/๕๕๔๗

เด็กชายเฉลิมพล แคล้วณรงค์
๒๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๔๘

เด็กชายชวนากร ยะเขตรกรณ์
๒๘/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๔๙

เด็กชายเทพทัต สุขเครือเกิด
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๕๐
เด็กชายธีรเดช จำนงศรี

๒๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๕๑

เด็กชายธีรภัทร ช้อนพร
๐๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๕๒

เด็กชายธีรภัทร หิมโสภา
๑๖/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๕๓

เด็กชายธีรสานต์ ยานาบัว
๐๖/๐๕/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๕๔

เด็กชายพชรพล มากมาย
๑๔/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๕๕๕

เด็กชายพัชรพล หันจันทร์
๐๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๕๖

เด็กชายภูวนัย อ่อนด้วง
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๕๗

เด็กชายศิลนิธิ คำผง
๐๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๕๘

เด็กชายอิทธิพัทธ์ สิทธิสัตรัศมี
๒๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๕๙

เด็กหญิงนริศรา ทองติด
๒๐/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๖๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก อัคสูญ

๑๘/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๖๑

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แบบกัน
๑๐/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๖๒ เด็กหญิงพิมพ์ชนิกานต์
แบบกัน

๑๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๖๓

เด็กหญิงสุชัญญา บุญธรรม
๐๔/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๖๔
เด็กหญิงอภิญญารัตน์

หุมห้อง
๑๓/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๖๕

เด็กชายเนตรชนก คำปน

๑๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๖๖

เด็กหญิงอรปรียา วุทธา
๒๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๖๗

เด็กชายภาณุพงษ์ สุกใส

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๖๘

เด็กชายศรุต หุมห้อง
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๖๙

เด็กชายสุทธิพงษ์ สอนนนฐี
๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๗๐
เด็กหญิงมณีรัตน์ จงประโคน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๗๑

เด็กหญิงอาทิมา บุกิง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๗๒

เด็กชายเชาว์วัฒน์ สนคำภา
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๗๓

เด็กชายธวัชชัย กมลรัตน์
๐๓/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๗๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ลาพรมมา
๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๗๕

เด็กหญิงกฤติพร สุทธิ
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๗๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พรมาวัน

๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๗๗

เด็กหญิงปริณดา โสบุญมา

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๗๘

เด็กหญิงภัทราพร แสนแก้ว
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๗๙

เด็กหญิงศิรินันท์ สุทธิ
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๘๐
เด็กหญิงปวีณา เอียมโซ้

่

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๘๑

เด็กชายณภัทร จีหุมา
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๘๒

เด็กชายนวพล อินไชยสี

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๘๓

เด็กชายยุทธนา กินรา
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๘๔

เด็กชายวรวิช นนทโคตร

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๘๕

เด็กชายสมพร แสนลัด
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๘๖

เด็กชายสุวิจักขณ์ ด่อนแผ้ว
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๘๗

เด็กหญิงณัฐมน สมศรี
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๘๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ เชือบุญมี

้

๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๘๙

เด็กหญิงอนุธิดา ศรีเรือง
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๐ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๕๙๐
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ อินชูใจ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๙๑

เด็กชายวุฒิชัย วงษ์อุปรี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๙๒

เด็กหญิงสายฤดี ดีหลอด
๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๙๓

เด็กชายพุฒิพงศ์ สุทธิ
๐๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๙๔

เด็กชายณัฐพล ศรศรี
๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๙๕

เด็กชายสุริยา เชือบุญมี

้

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๙๖

เด็กชายชัยวัฒน์ อุ่นแก้ว
๐๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๙๗

เด็กชายธารทอง แบนสุขะ
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๙๘

เด็กหญิงอริสา โต่นวุฒิ

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๕๙๙

เด็กหญิงกมลวรรณ จันพินิต
๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๖๐๐
เด็กชายจิณวัฒน์ นวลด่อน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๔๖๐/๕๖๐๑
เด็กชายพงศธร จันริสิ

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๐๒
เด็กชายอังสุธร บุญอาจ

๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๐๓
เด็กชายชัยวัฒน์ โม้จุ้ย

๐๗/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๐๔
เด็กหญิงกษมาภรณ์ อรรคสูรย์

๑๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๐๕
เด็กหญิงปวันรัตน์ สีบุตตา

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๐๖
เด็กชายปรเมศวร์ สามารถงาน

๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๐๗
เด็กชายธนพล สุทธิ

๒๙/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๐๘
เด็กหญิงพรประภา คำสุวรรณ

๑๑/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๐๙
เด็กหญิงนราพร พรมรักษา

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๑๐
เด็กชายพิชิตพงษ์ ขำช้าง

๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๑๑

เด็กชายวรวิทย์ อินทร์ลอ
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๑๒

เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรศรี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๑๓

เด็กชายพิชุตม์ แสงสุข
๐๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๑๔

เด็กหญิงพรวิมล ศรีลา
๑๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๑๕

เด็กชายสหรัฐ เขียวยันต์
๑๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๑๖

เด็กชายณัฐพร พรมรักษา
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๑๗

เด็กชายอภิชิต ด้วงทา
๒๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๑๘

เด็กหญิงกานต์รวี ศรีคราม

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๑๙

เด็กหญิงวรินทรา ทองทิง
๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๒๐
เด็กชายวิศกร ศรศรี

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๒๑

เด็กหญิงธนารัตน์ สุทธิ
๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๒๒

เด็กชายสุวพิชญ์ นวลด่อน
๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๒๓

เด็กชายวรกุล อุ่นแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๒๔

เด็กหญิงทินมณี เขียวยันต์
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๑ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๖๒๕

เด็กชายชินกฤต บุญโท
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด วัดบุ่งตารอด  

พล ๓๔๖๐/๕๖๒๖

เด็กหญิงสุภาวิดา เขียวยันต์
๒๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๒๗

เด็กชายกิตติชัย คำเทพ
๑๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๒๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ โสคำภา
๒๘/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๒๙

เด็กชายปฏิพล ศรีรินพร
๑๗/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๓๐
เด็กชายพิสิษฐ์ พรมรักษา

๒๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๓๑

เด็กชายภูมินทร์ ใจสอน
๒๔/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๓๒

เด็กชายศรัณยู พรมจักร
๑๖/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๓๓

เด็กหญิงธนัชพร จันอ้าย
๐๓/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๓๔

เด็กหญิงเกวริน พาสีดา
๒๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๓๕

เด็กชายกฤษณะ สีอิด
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๓๖

เด็กชายสุริยา นากุล
๒๐/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๓๗

เด็กชายสธน ขอดเมชัย
๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๓๘

เด็กชายวรานนท์ ศรีหะมงคล
๓๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๓๙

นางสาวชนิตรา อินสิงห์
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๔๐
เด็กหญิงกัลยรัตน์ สุทธิ

๐๗/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๔๑

เด็กหญิงอรัญญา พลสอนดา
๑๐/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๔๒

เด็กชายธีรวุฒิ ใจสอน
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๔๓

เด็กชายภานุวัฒน์ มาอ่อน
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๔๔

เด็กหญิงสุนิษา วันกิง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๔๕

เด็กหญิงกนกพร ศรีคำ
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านยางโกลน วัดยางโกลน  

พล ๓๔๖๐/๕๖๔๖

เด็กชายชินพงศ์ ตะยุนรัมย์
๑๕/๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๖๐/๕๖๔๗

เด็กชายวรวัฒน์ พาครุฑ
๑๕/๗/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ พระพุทธบาทดงงู  

พล ๓๔๖๐/๕๖๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ เรืองศรี
๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๔๙

เด็กหญิงต้องรัก ยาวิระ
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๕๐ เด็กหญิงประกายทิพย์
ยังนา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๕๑

เด็กหญิงภัทรลภา ปดไธสง
๑๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๕๒

เด็กหญิงดวงนภา หงษ์ชุมแพ
๓๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๕๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จุ่นพันธ์

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ

วัดพระพุทธบาทดงงู
 

พล ๓๔๖๐/๕๖๕๔

เด็กชายวีรชัย บัวเหม็น
๐๕/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๕๕

เด็กชายอาทิตย์ แคเขียว
๑๓/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๕๖

เด็กชายธนิสร วงษา
๑๙/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๕๗

เด็กหญิงนิศามณี จันทะคุณ
๒๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๕๘

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ พลยงค์
๐๕/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๕๙

เด็กหญิงปวันรัตน์ จันทะคุณ
๐๔/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๒ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๖๖๐
เด็กหญิงกีรติกา จันทะวงษ์

๒๖/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๖๑

เด็กหญิงภัทธีมา ลิปุก
๐๘/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๖๒

เด็กหญิงชนิสรา โทจำปา
๒๒/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๖๓

เด็กชายชัยณรงค์ ทาสีดา
๒๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๖๔

เด็กหญิงณัฏฐนิชา พุทธลักษ์
๒๐/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๖๕

เด็กชายกิตติพศ คมเหล็ก
๒๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๖๖

เด็กชายสุรศักดิ

์

บุญทองดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๖๗

เด็กหญิงจีรพรรณ จันทะคุณ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๖๘

เด็กชายกิตติพงษ์ พรมภาพ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๖๙

เด็กหญิงจิรัฐติกาล ช้อนศรี
๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๗๐
เด็กหญิงโชคธินันท์ มันเมือง

่

๑๑/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๗๑

เด็กหญิงนภัส จันทะคุณ
๐๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๗๒

เด็กชายนิพิฐพนธ์ พิมพา
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๗๓

เด็กชายปฏิพานต์ พัดเพียเมือง
๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๗๔

เด็กชายวันมีชัย สุขพิมาย
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๗๕

เด็กชายติณณภพ อินหน่อ
๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๗๖

เด็กหญิงรสรินทร์ ภูสิตตา
๐๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๗๗

เด็กชายพงษ์พณา แตงน้อย
๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๗๘

เด็กชายคฑาวุธ พวนทา
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๗๙
เด็กชายประพัฒพงษ์ มาพันนะ

๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๘๐
เด็กชายภูวดล พันมิล

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๘๑

เด็กชายภูวนนท์ มันเมือง

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๘๒

เด็กหญิงกัญญานัฐ สุภาวารีโยธิน
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๘๓

เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ศรีนวล
๒๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๘๔

เด็กหญิงพรรณธิวา เสนารัตน์

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๘๕

เด็กหญิงภัทรมล พวนทา
๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๘๖

เด็กชายอัครชัย จันทะคุณ

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๘๗

เด็กชายวิวรรธน์ รสดี
๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๘๘

เด็กชายอภินันท์ ฟองจางวาง
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๘๙

เด็กชายธีรภัทร อินทร์หน่อ
๑๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๙๐
เด็กชายอรรถพร ปกรอด

๑๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๙๑

เด็กหญิงรัชนีกร ตันท้าว
๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำภาคน้อย วัดน้อยโพธิไทยงาม

์

 

พล ๓๔๖๐/๕๖๙๒

เด็กชายธีรโชติ คำภาแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๖๙๓

เด็กหญิงนาบิลร มูอัมหมัดอามีล
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๖๙๔

เด็กหญิงอภัสสร นิลาทะวงษ์
๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๓ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๖๙๕

เด็กชายปยวัฒน์ ศรีสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๖๙๖

เด็กหญิงพิลาพร บุตรดา
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๖๙๗

เด็กชายพีรณัฐ เสาร์ทอง
๑๐/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๖๙๘

เด็กชายพีรภัทร พรมขันตี
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๖๙๙

เด็กชายมังกร ภูสิตตา
๒๕/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๐๐
เด็กชายรติวรภัทร ทิพย์อุดม

๒๕/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๐๑
เด็กชายภูวเดช จันทะคุณ

๑๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๐๒
เด็กหญิงยุฑาวรรณ ดวงทอง

๒๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๐๓
เด็กหญิงธีริษธา เสือสา

๒๗/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๐๔ เด็กหญิงมณฑกาญจน์
คณะใน

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๐๕
เด็กหญิงจิราวรรณ บรรหาร

๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๐๖
เด็กหญิงชรินรัตน์ ขำนาพึง

๒๙/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๐๗
เด็กชายณัฐพงศ์ ปนตังเกีย

๋

๒๕/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๐๘
เด็กชายณัฐพงษ์ คำภา

๓๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๐๙
เด็กหญิงพิชามญช์ หล่ออินทร์

๐๘/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๑๐
เด็กชายปรัชญา นภาศิริปกรณ์

๒๕/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๑๑

เด็กชายภาคิน อยู่ยังเกตุ
๑๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๑๒

เด็กชายจิรภาส สิทธิเชน
๒๒/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๑๓

เด็กหญิงณิชกุล พงษ์ประพันธ์
๑๒/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๑๔

เด็กหญิงศรันรัตน์ นภาศิริปกรณ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๑๕

เด็กชายพัชรพล สุขยอด
๑๑/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๑๖

เด็กชายนราธิป จันทอง
๐๑/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๑๗

เด็กชายภูริภัทร ตรีอินทร์
๑๗/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๑๘

เด็กชายพิชธวัช จันทะคุณ
๑๖/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๑๙

เด็กหญิงจันทร์จิรา พาพิมพ์
๐๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๒๐
เด็กหญิงณัฐชยาพร วงษ์แก้วมูล

๑๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๒๑

เด็กชายลัทธพล แซ่หลอ
๓๑/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๒๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ ม่วงทิม
๐๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๒๓

เด็กหญิงพิมพ์นภัส ศิริ
๑๓/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๒๔

เด็กหญิงจุฬารุ่ง สังข์พรม
๐๖/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๒๕

เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่สง
๑๗/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๒๖

เด็กชายธีรสิทธิ โทจำปา
๐๙/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๒๗

เด็กชายจิรพัฒน์ เทพราชา
๐๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๒๘

เด็กชายจิรวัฒน์ เงือนจันทอง

่

๐๗/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๒๙

เด็กชายดนัยกฤต จันทะคุณ
๒๑/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๔ / ๑๗๐

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๗๓๐
เด็กชายเกริกวิทย์ รัตนจันทร์ขจร

๑๘/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๓๑

เด็กชายธนโชติ แซ่สง
๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๓๒

เด็กชายบดินทร์ คุ้มวันดี
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๓๓

เด็กชายสุธิวัส ดวงอุปะ
๐๒/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๓๔

เด็กชายพิพัฒน์ แซ่หยาง
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๓๕

เด็กหญิงภานุมาศ จันทร์แสง
๑๗/๑๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๓๖

เด็กหญิงวรรณิสา ธรรมกุ
๐๗/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๓๗

เด็กหญิงณัชชา จันทะลี
๑๖/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๓๘

เด็กหญิงกชนุช แสนลาน
๑๑/๐๑/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๓๙

เด็กชายคามินท์ วงศ์ปู
๐๗/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๔๐
เด็กชายวีรชัย แซ่ลี

๐๓/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๔๑

เด็กหญิงวรกานต์ ชืนแสนมอญ

่

๑๒/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๔๒

เด็กหญิงประภัสสร หล่ออินทร์
๑๑/๑๐/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๔๓

เด็กหญิงญาณิศา สุขสมบูรณ์
๑๘/๐๔/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๔๔
เด็กชายเบญจมินทร์ สุทธิผุย

๒๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๔๕

เด็กชายธนกร แซ่หลี
๑๘/๐๒/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๔๖
เด็กชายเจษฎากรณ์ สีแสงเพชร

๐๕/๐๘/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๔๗

เด็กชายอธิวัฒน์ แซ่สง
๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๔๘

เด็กชายเรืองยศ มงคงคีรีโรจน์
๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๔๙

เด็กหญิงอารีย์รัตน์ มงคงคีรีโรจน์

๑๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๕๐
เด็กหญิงรุ่งรุจี สืบทายาท

๑๒/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๕๑

เด็กชายพุทธิภาส ชัยวงค์
๐๗/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๕๒

เด็กชายพงศา ซ่งสกุลชัย
๑๓/๐๓/๒๕๕๑

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๕๓

เด็กหญิงขวัญกมล ปนแก้ว
๐๘/๐๙/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๕๔

เด็กชายทิณวงศ์ แซ่หลอ
๑๙/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๕๕

เด็กหญิงขวัญฤดี วิทยลาภา
๒๖/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๕๖

เด็กชายชัยโรจน์ มงคลคีรีโรจน์
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๕๗

เด็กหญิงวรพรรณ พงษ์อำพันธ์
๒๖/๑๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๕๘

เด็กหญิงวาสนา แซ่หว้า
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๕๙

เด็กชายธีระภัทร แซ่หลอ
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๖๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

ชิงชัย
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๖๑

เด็กชายอภินันท์ ภูสิตตา
๐๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๖๒

เด็กหญิงชนันธร ชืนอารมย์

่

๑๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๖๓

เด็กหญิงณัฏฐ์นรี จันทร์ศรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๖๔

เด็กชายวีรภัทร ม่วงทิม
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๕ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๗๖๕

เด็กชายสรพัศ อินทรมา
๐๘/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๖๖

เด็กชายอิทธิพัทธ์ ทองคง
๒๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๖๗

เด็กหญิงภัทราภรณ์ การะวงษ์
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๖๘

เด็กหญิงศิริรัตน์ แซ่ว่าง
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๖๙

เด็กหญิงวิไลวรรณ ปางาม

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๗๐
เด็กหญิงพรทิพา หล่ออินทร์

๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๗๑

เด็กหญิงภิญญดา วิเศษคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๗๒

เด็กหญิงนพเก้า บริหาร

๒๖/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๗๓

เด็กหญิงวิภาวดี ปางาม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๗๔

เด็กชายธนวันต์ หล่อสินชาติ
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๗๕

เด็กชายนัฐพงศ์ อ่างแก้ว
๐๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๗๖

เด็กหญิงชนาภา จันดวง
๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๗๗

เด็กหญิงรติกร แก้วปตา
๑๗/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๗๘
เด็กหญิงปรานปรียา จันทะคุณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๗๙
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เสนานุช

๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๘๐
เด็กหญิงวิมลศิริ น้อยอ้าย

๐๖/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๘๑

เด็กหญิงรัตนากร โตหอม
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๘๒

เด็กหญิงปุณยนุช อินสุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๘๓

เด็กหญิงทัณฑิกา จันทะลี
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๘๔

เด็กหญิงจิราภรณ์ เสนานุช
๐๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๘๕

เด็กหญิงญาณิศา จันทะคุณ
๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๘๖

เด็กชายนันทวัฒน์ ทัพเจริญ
๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๘๗
เด็กหญิงปณฐิชาภัคร คณะใน

๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๘๘

เด็กหญิงโยษิตา มาเร็ว
๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๘๙

เด็กหญิงสุทธิดา อินปญญา
๑๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๙๐
เด็กชายนนทพัทธ์ จักร์สาน

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๙๑

เด็กชายธนากร ปาตีคำ
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๙๒

เด็กหญิงณัฏฐากร สุภาราช
๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๙๓

เด็กหญิงปภาวดี จันทะราช

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๙๔

เด็กหญิงพรปภา มาพันนะ
๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๙๕

เด็กหญิงศศิวิมล นันตะวงษ์
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๙๖

เด็กหญิงขัตติยากร เรียนไธสง
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๙๗

เด็กชายรพีภัทร แต่งน้อย
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๙๘

เด็กชายจิรพัฒน์ เทพาชุมภู
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๗๙๙

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ขันคุ้ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๖ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๘๐๐
เด็กชายอัคณาณณฑ์ อยู่หลัง

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๐๑
เด็กชายวสุ

ปญญาวธานุกูลกิจ ๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๐๒
เด็กหญิงฑิฆัมพร สุทธิผุย

๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๐๓
เด็กหญิงสุธาสินี จันทะคุณ

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๐๔
เด็กหญิงนพจิรา ปนชู

๒๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๐๕
เด็กหญิงพ้าประกาย ตรีอินทร์

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๐๖
เด็กหญิงวิกานดา สีกุม

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๐๗
เด็กหญิงธีรนันท์ ทองศรีจันทร์

๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๐๘ เด็กหญิงเปรมนิษฐ์นิดา
น้อยอ้าย

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๐๙
เด็กชายพรพิพัฒน์ เสนานุช

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๑๐
เด็กชายสิทธิศักดิ

์

ม่วงทิม
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๑๑

เด็กชายคิมหันต์ จันทะคุณ
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๑๒

เด็กชายชนะชัย เกตุสุธรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๑๓

เด็กหญิงจรรยพร มะลิกา
๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๑๔

เด็กหญิงเบญญาภา สารีแก้ว

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๑๕

เด็กหญิงนุชนาฏ สวนดอก
๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๑๖

เด็กชายวิชชากร หล่ออินทร์
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๑๗

เด็กหญิงฐานิดา ปาพงศ์

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๑๘

เด็กชายโกพิพัฒน์ โสพรม
๑๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา บามา
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๒๐
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ รัตนาภรณ์

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๒๑

เด็กหญิงปาริฉัตร ดวงอุปะ
๐๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๒๒

เด็กหญิงกชกร ชุนพุ่ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๒๓

เด็กชายศุภวิชญ์ อ่อนนาเมือง
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๒๔

เด็กหญิงพิชญา อยู่หลาย

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๒๕

เด็กชายณรงค์ชัย เงือนจันทร์ทอง

่

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๒๖

เด็กชายวสุรัตน์ จันณรงค์
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๒๗

เด็กชายธีรภัทร อุษานนท์
๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๒๘

เด็กหญิงปวริศา ผะสม
๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๒๙

เด็กหญิงปวีณา วงษ์พิมเสน
๑๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๓๐
เด็กหญิงสิตานัน รักราษฎร์

๑๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๓๑

เด็กหญิงภัทรวดี บุญโต
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๓๒

เด็กชายวิทวัช วรดำรงกุล
๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๓๓

เด็กหญิงชลลดา เล็กยิม

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๓๔

เด็กหญิงสุกัญญา ดูงาม

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๗ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๘๓๕

เด็กหญิงอัจฉรียา วุฒศรีมานันท์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๓๖
เด็กหญิงรัตน์ติยาพร ทองใหม่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๓๗

เด็กชายกล้าณรงค์ ภูมิพยา
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๓๘

เด็กชายณัฐวุฒิ แดงหนองหิน
๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๓๙

เด็กชายรุ่งอรุณ แซ่หลอ
๐๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๔๐
เด็กหญิงชนัญชิดา มะลิวงษ์

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๔๑

เด็กหญิงสุภาพร แช่มโชติ
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๔๒
เด็กหญิงกัญญาพัชร หมืนยศ

่

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๔๓

เด็กหญิงสุวนันท์ แซ่ลี

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๔๔

เด็กหญิงปรางทิพย์ แซ่สง
๑๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๔๕

เด็กชายก้องเกียรติ พรมภาพ
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๔๖

เด็กหญิงชญาภา สระทองน้อย
๒๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๔๗

เด็กชายศรายุธ ไกรสินธุ์

๒๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๔๘

เด็กชายณัฐวุฒิ ซ่งเจริญชัย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๔๙

เด็กชายสถาพร เกตุไชยศรี
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาแดง วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๔๖๐/๕๘๕๐
เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วเกตุศรี

๑๙/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๕๑

เด็กหญิงจารวี ทองติด
๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๕๒
เด็กหญิงจันทร์จิราพร

ผาลา
๑๖/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๕๓

เด็กหญิงรสินันท์ ขันตะแพง
๐๗/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๕๔

เด็กหญิงปณิตา ทองแพง
๐๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๕๕

เด็กหญิงดารารัตน์ หมืนจันทร์

่

๑๖/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๕๖

เด็กหญิงพัชรินทร์ นวนด่อน

๓๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๕๗

เด็กชายสุวิทย์ พิมพา
๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๕๘

เด็กหญิงอัยยาริน ขันตะเภา
๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๕๙

เด็กชายธัชชัย มันยุติธรรม

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๖๐
เด็กหญิงกนกพร นาคพรม

๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๖๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ สุทธิ
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๖๒

เด็กหญิงนครินทร์ ชมโคกสูง
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๖๓

เด็กหญิงพรพรรณ จันตี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๖๔

เด็กหญิงรัตนวลี ปญญสิน
๑๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๖๕

เด็กชายพงค์เพชร สุวรรณรอ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๖๖

เด็กหญิงชาลิสา สุขเครือเกิด
๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๖๗

เด็กหญิงฐิติยา ชะนะสุข
๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๖๘

เด็กหญิงรสสุคล ขำคง
๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๖๙

เด็กชายชัยกร พ่วงกองนะ
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๘ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๘๗๐
เด็กชายภูมินทร์ ฟองจางวาง

๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๗๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

กิหมืน

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๗๒

เด็กชายวัฒนชัย ทองปอด
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๗๓

เด็กหญิงกันติชา สุขเพ็ญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๗๔

เด็กหญิงกฤติมา สุขเพ็ญ
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๗๕

เด็กหญิงนภัสนันท์ นนทะโคตร
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๗๖

เด็กหญิงศิริภัทรสร ขำช้าง
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๗๗

เด็กหญิงอนัญญา มาฉิม
๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๗๘

เด็กชายพัฒนะ มูลคำปา
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๗๙

เด็กชายอัคนะเทพ คิดอ่าน
๒๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๘๐
เด็กหญิงยุวรัตน์ บุญเปง

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๘๑
เด็กหญิงวรรณภรณ์ ทองแพง

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๘๒

เด็กหญิงจีรนันท์ ตาสี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๘๓

เด็กหญิงลดามณี พรศิริ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๘๔

เด็กหญิงวรรณวิสา ทองฟก
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๘๕

เด็กชายนันทพงศ์ นาคพรม
๐๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๘๖

เด็กชายวรายุทธ์ แก้วดวงดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๘๗

เด็กหญิงปวีณา แก้วกองทรัพย์
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๘๘

เด็กหญิงนภัสสร ห้วยหงษ์ทอง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๘๙

เด็กหญิงเจนจิรา แสงพา
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา วัดนาบัว  

พล ๓๔๖๐/๕๘๙๐
เด็กหญิงมาริสา เจริญฉิม

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๘๙๑

เด็กหญิงรัชกาล โปชัน

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๘๙๒

เด็กชายฉัตรชัย พูลเพิม

่

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๘๙๓

เด็กหญิงฐิติวรดา มาน้อย
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๘๙๔

เด็กหญิงนันธิดา มณีใหม่
๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๘๙๕

เด็กหญิงรุ่งทิวา มาลาศรี
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๘๙๖

เด็กหญิงสุภาวดี อุปลี
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๘๙๗

เด็กชายธีรชาติ เบญจขันธุ์
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๘๙๘

เด็กชายพงศธร คชพงษ์
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๘๙๙

เด็กหญิงชาลิสา ปจจัย
๓๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๙๐๐
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชัยเพ็ง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๙๐๑
เด็กหญิงศุภลักษณ์ หวานฉำ

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๔๖๐/๕๙๐๒
นายณัฐรัตน์ จันทร์เทศ

๐๖/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖๙ / ๑๗๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๔๖๐/๕๙๐๓
นายธวัชชัย เกิดทองสุข

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

รับรองตามนี

้

(พระพรหมโมลี)

เจ้าคณะภาค ๕

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
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ธรรมศึกษาชันตรี  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗๐ / ๑๗๐

้
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