
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันเอก ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๓,๑๔๔ คน ขาดสอบ ๖๘๙ คน คงสอบ ๒,๔๕๕ คน สอบได้ ๑,๘๔๑ คน สอบตก ๖๑๔ คน (๗๔.๙๙%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๐๐๑
เด็กชายขุนพล หมอรักษา

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๐๒
นางสาวษิรดา โลวิชากรติกุล

๑๒/๑๐/๒๕๒๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๐๓
นางสาวกนกนารถ เพชรเสนา

๐๔/๑๑/๒๕๔๑

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๐๔
เด็กหญิงขวัญจิรา ฟกบ้านใหม่

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๐๕ เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์ดา เพ็ชรนิล
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๐๖
เด็กหญิงมธุรดา เจริญสุข

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๐๗
เด็กหญิงสุธาสินี สืบสายทอง

๐๙/๐๑/๒๕๔๗

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๐๘
เด็กชายธนาดุล คงมาก

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๐๙
เด็กหญิงพิมพ์สุภา ฟกทอง

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๑๐
เด็กหญิงกมลลักษณ์ โคกทอง

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๑๑
เด็กชายธีรเดช คุ้มคูณ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๑๒
เด็กหญิงพิมพิศา พิรมแหยม

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๑๓
เด็กชายพีรพล โสภา

๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๑๔
เด็กหญิงศิรินทรา ทับทิม

๐๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๑๕
เด็กหญิงสุกัญญา จินคง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๑๖
เด็กหญิงสุภาพรรณ โพร้งน้อย

๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๑๗
เด็กหญิงกัญญาภัค คงนก

๒๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๑๘
เด็กชายพีรวิชญ์ รอดสุขเจริญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๑๙
เด็กหญิงมัณฑนา แก้วเกลียง

้

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๒๐
เด็กหญิงวริศรา คำปาน

๒๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๒๑
เด็กหญิงอารีย์ญา กันฟก

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๒๒
เด็กชายจารุวิทย์ โพธิปาน

์

๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๒๓
เด็กหญิงญาดา คำมะปะนา

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๒๔
เด็กหญิงนพเก้า มีแสง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๐๒๕
เด็กหญิงสาธินี ครุธวิเศษ

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๒๖
เด็กหญิงเกศศิณี ดีสุด

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๒๗
เด็กชายกษิดิศ สมประสงค์

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๒๘
เด็กชายจิรวัฒน์ สุคันธวรัตน์

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๒๙
เด็กหญิงชนาพร กรปรีชา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๓๐
เด็กหญิงชลธิชา วังนัยกุล

๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๓๑
เด็กหญิงณัฏฐณิชา โพธิศรี

์

๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๓๒
เด็กชายธนวรรธน์ วงศ์สาหร่าย

๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๓๓
เด็กหญิงบุรัสกร บุญคง

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๓๔
เด็กหญิงปวันรัตน์ ทัศนวิลาศ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๓๕
เด็กหญิงผกามาศ ตรงต่อกิจ

๒๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๓๖
เด็กหญิงพัณณิตา เสถียรวงศ์นุษา

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๓๗
เด็กชายพัลลภ ศรีอาวุธ

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๓๘
เด็กหญิงมนัสชนก ทองดอนเก็บ

๒๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๓๙
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ แก้วเอียม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๔๐
เด็กหญิงวลัยทิพย์ เมฆสุวรรณ

๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๔๑
เด็กหญิงสาธิตา เพิมพิพัฒน์

่

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๔๒
เด็กหญิงสุนันทวดี โตมี

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๔๓
เด็กหญิงอมรา เจริญสุขรุ่งเรือง

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๔๔
เด็กหญิงเวธินี แตงเอียมใหญ่

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๔๕
เด็กหญิงแพรศรีทอง ดีเกษม

๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๔๖
เด็กหญิงกมลชนก ศรีนวล

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๔๗
เด็กหญิงกมลณัฐชนก คล้ายนภาแดง

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๔๘
เด็กหญิงกัญญาณัฐ มีสุข

๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๔๙
เด็กชายกิตติกวิน หุมอาจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๕๐
เด็กชายจิตรภาณุ หอมสอาด

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๕๑
เด็กหญิงชัญญานุช แถมเถือน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๕๒
เด็กหญิงฐิตาภา ใจห่อ

๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๕๓
เด็กหญิงณัฏฐธิชา เรือนแก้ว

๑๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๕๔
เด็กหญิงธารณา ชาวโคราช

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๕๕
เด็กชายธีรพัฒน์ นาคแจ่ม

๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๕๖
เด็กชายธีรภัทร ทองดี

๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๕๗
เด็กชายธีรเดช ชมภูวิเศษ

๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๕๘
เด็กชายนนปวิธ ตรีเพ็ชร์

๒๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๕๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ ถ้วนถี

่

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๐๖๐
เด็กหญิงนรรัตน์ ธนธัญกุล

๐๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๖๑
เด็กหญิงนวรัตน์ ศรีระบุตร

๑๐/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๖๒
เด็กหญิงบุษยามาส เรืองนุ้ย

๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๖๓
เด็กหญิงปรียาวรรณ ทับเปลียน

่

๒๒/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๖๔
เด็กหญิงปทมา เตียะเพชรดี

๊

๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๖๕
เด็กหญิงปยรัตน์ รัศมีทอง

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๖๖
เด็กหญิงผกากรอง สระทองเคน

๐๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๖๗
เด็กหญิงพรรณพิรักษ์ พรหมมีเนตร

๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๖๘
เด็กหญิงพรหมพร อินพรม

๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๖๙
เด็กหญิงพัชราภรณ์ ถินทับ

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๗๐
เด็กหญิงพิชญธิดา สิงห์ใจดี

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๗๑
เด็กหญิงพิมพ์ชมพู ทองสุข

๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๗๒
เด็กหญิงภัทรพรรณ แสงอ่วม

๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๗๓
เด็กหญิงภาสินี จิตรีชัย

๐๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๗๔
เด็กชายภูมิภัทร ศรีกระจ่าง

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๗๕
เด็กหญิงมินตรา นุ่มเอียม

่

๒๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๗๖
เด็กชายยศวรรธน์ จิตวิถี

๑๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๗๗
เด็กหญิงรัตติยา เดชะ

๑๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๗๘
เด็กหญิงรัตน์พร ช่องเพชร

๒๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๗๙
เด็กหญิงฤดี ทองขาว

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๘๐
เด็กหญิงวชรภรณ์ สมสุข

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๘๑
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บ่อแก้ว

๒๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๘๒
เด็กหญิงวรกมล อ้นสอน

๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๘๓ เด็กหญิงวรรณภาภรณ์
นามเชือ

้

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๘๔
เด็กหญิงวรรณวิษา สงวน

๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๘๕
เด็กหญิงวัลลภา ทองนาค

๐๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๘๖
เด็กชายวิชิต โพธิสิง

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๘๗
เด็กหญิงวิลาวัณย์ ศิริธนะ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๘๘
เด็กชายวีรภัทร ปญจมา

๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๘๙
เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

พุ่มมะลิ

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๙๐
เด็กชายศิรสิทธิ

์

จันทร์จับ
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๙๑
เด็กหญิงศุภกานต์ เจริญกิจ

๐๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๙๒
เด็กหญิงศุภิสรา ปานทอง

๒๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๙๓
เด็กชายสถาพร เกตุแก้ว

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๙๔
เด็กหญิงสมิตานัน บุญยงค์

๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๐๙๕
เด็กชายสิรวิชญ์ ทองเอียม

่

๒๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๙๖
เด็กหญิงสิรินทรา หวาเกตุ

๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๙๗
เด็กชายสุทธิวัฒน์ น้อยกรัด

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๙๘
เด็กหญิงสุธาศินีย์ ปานสุริยะ

๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๐๙๙
เด็กชายสุวภัทร สมพงษ์สนัน

่

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๑๐๐
เด็กชายสุวิจักขณ์ ชัยชนะ

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๑๐๑
เด็กชายอดิศักดิ

์

เพ็ชรมุข
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๑๐๒
เด็กหญิงอารีรัตน์ เล็กยิม

้

๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๑๐๓
เด็กชายอุกกฤษ แกล้วกสิกิจ

๑๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๑๐๔
เด็กชายเฉลิมพล คงคา

๑๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๑๐๕
เด็กหญิงเบญจรัตน์ มังมี

่

๑๓/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๑๐๖
เด็กหญิงเพียงฤดี เพ็ชรนิล

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๑๐๗
เด็กชายเรืองศักดิ

์

พรทุม
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๑๐๘
เด็กชายโชติศักดิ

์

ชาญชาครสวัสดิ

์

๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๖๕๙/๐๑๐๙
นางสาวกชนันท์ เอียมอ่อน

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๑๐
นางสาวกนกพร อักช้าง

๐๑/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๑๑

นางสาวกมลวรรณ เผ่าคนชม
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๑๒

นางสาวชลธิชา พรประชาคมกุล
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๑๓

นางสาวชลธิชา สวัสนะที
๑๐/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๑๔

นางสาวชุติมา บุศราคำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๑๕

นางสาวณัฐวรรณ โพธิหอม

์

๑๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๑๖

นางสาวทิพธัญญา ตัณฑาภิชาติ
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๑๗

นางสาวนำทิพย์ โฉมแดง
๑๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๑๘

นางสาวปาจารี ผินกลับ
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๑๙

นางสาวพันธิตรา โพพา
๒๒/๐๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๒๐
นางสาวพิมพ์ชนก อินทัพ

๑๙/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๒๑

นางสาวรัชนี รวมญาติ
๐๓/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๒๒
นางสาวละอองทิพย์ พุฒทัพ

๑๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๒๓

นางสาววราภรณ์ ทองเทียม
๐๓/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๒๔

นางสาววาสนา สีม่วง
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๒๕

นางสาววิภารัตน์ บัวระวงศ์
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๒๖

นางสาววิสา แปนเมือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๒๗

นางสาวศรัญญา จันทร์หอม

๒๓/๑๑/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๒๘

นางสาวศิริพร ทองอินทร์
๒๓/๐๕/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๒๙

นายสุรชัย ฟกเอม
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๑๓๐
นางสาวอารดา กลำศรี

๑๐/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๓๑

นางสาวเกษมณี เงินคำ

๒๕/๑๒/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๓๒

นายเฉลิมพล มีนาค
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๖๕๙/๐๑๓๓

เด็กหญิงธนิตา กองทอง
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๓๔

เด็กชายธันยบูรณ์ มังทัศน์

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๓๕

เด็กหญิงกิงแก้ว

่

โพธิแดง

์

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๓๖

เด็กชายทรงพล บริรักษ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๓๗

เด็กชายธนากร เหมาะราษี
๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๓๘

เด็กหญิงภาวินี อดทน
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๓๙

เด็กชายกำพล ขำขม
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๔๐
นางสาวกัลจรัตน์ ศรีสว่าง

๒๔/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๔๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์นำคบ
๑๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๔๒

เด็กชายภูชิต บัวลา
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๔๓

นายมนัสวี เทพสุวรรณ์
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๔๔

นางสาวกิตติยา ทองทิม
๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๔๕

นางสาวพัชรินทร์ สิงห์ใจดี
๒๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๔๖

นางสาวอุมาภรณ์ บุญโชติ

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๔๗

นายสวัสดิ

์

วงศ์สอน
๐๑/๑๐/๒๕๑๒

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๔๘

นางสุธาพร วงศ์ตัว
๐๕/๐๗/๒๕๑๑

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๖๕๙/๐๑๔๙

เด็กหญิงกัลยรัตน์ กัณทสังข์
๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๕๙/๐๑๕๐
เด็กชายธีรศักดิ

์

เทศทอง
๐๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๕๙/๐๑๕๑

เด็กชายพฤกธิพงษ์ แย้มวัตร
๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๕๙/๐๑๕๒

เด็กหญิงวันวิสาข์ จันทร์พุฒ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๕๙/๐๑๕๓

เด็กหญิงวันวิสาข์ บุญช่วย
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๕๙/๐๑๕๔

เด็กหญิงศศินิภา จันพา

่

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๕๙/๐๑๕๕

เด็กหญิงสุภาพร เนตรสว่าง
๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๖๕๙/๐๑๕๖

เด็กหญิงกรรณิการ์ สำลี
๐๕/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๕๗

เด็กชายกันตพงศ์ ศิริปายาง
๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๕๘
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ จันสน

๒๒/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๕๙

เด็กหญิงชลนิชา มีแสง
๑๐/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๖๐
เด็กหญิงณัฐธิดา แสงทอง

๒๑/๐๑/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๖๑

เด็กชายณัฐวุฒิ พงศ์กิตติธร
๒๘/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๖๒

เด็กหญิงรัชนีวรรณ จันสน

๒๖/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๖๓

เด็กชายสรายุทธ์ โนจิตร
๑๐/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๖๔

เด็กชายอนันตโชติ จันฉิม
๑๗/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๑๖๕

เด็กหญิงกนกวรรณ โพธิทอง

์

๑๕/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๖๖

เด็กหญิงธนภรณ์ ดีแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๖๗

เด็กหญิงบุณยานุช จันสน
๑๗/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๖๘

เด็กชายปวริศ สุขยง

๑๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๖๙

เด็กหญิงพัชรินทร์ เปยมี
๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๗๐
เด็กหญิงพัชรี เปยมี

๑๑/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๗๑

เด็กหญิงลักษิกานต์ สิงห์โต
๐๖/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๗๒

เด็กหญิงสิรีธร แสงโต

๒๗/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๗๓

เด็กหญิงอรนภา เกตุศรี
๐๓/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๗๔

เด็กหญิงเสริมศิริ คงปาน

๑๘/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๗๕

เด็กหญิงณัฐนารี น่วมหนอม
๓๑/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๗๖

เด็กหญิงนภสร พงศ์กิตติธร
๒๘/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๗๗

เด็กหญิงนภัสสร ภู่หอม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๗๘

เด็กชายนฤพนธ์ แหยมทัด
๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๗๙

เด็กชายปยะ อินเกิด
๐๓/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๘๐
เด็กหญิงวนิดา เรือนก้อน

๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๘๑

เด็กหญิงสุภัสรินทร์ ทุนมาก
๒๒/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๘๒
เด็กชายเจษฎาภรณ์ พรามนาค

๐๖/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๘๓

เด็กชายกีรติ จิตร์บรรเทา
๐๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๘๔

เด็กหญิงญาดา อุบล
๐๔/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๘๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คำดา
๑๔/๐๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๘๖

เด็กชายธนาวัฒน์ คดคง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๘๗

เด็กหญิงธันย์ชนก มากเมือง
๒๘/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๘๘

เด็กหญิงนพวรรณ หัสดีบุญ
๑๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๘๙

เด็กชายประกฤษฎิ

์

มีแสง

๒๙/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๙๐
เด็กหญิงปองมาดา จ้ายเกิด

๑๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๙๑

เด็กหญิงมัทนี ช้างพินิจ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๙๒

เด็กหญิงรุ่งรวี นวนเกิด
๒๘/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๙๓

เด็กหญิงเกตุสุดา จันปาน
๐๙/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๙๔

นางเตือนใจ ประดิษฐ์
๐๙/๐๙/๒๕๐๔ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๙๕

นางคนึงนิจ สุทธิอาจ
๐๒/๐๑/๒๕๐๒ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๖๕๙/๐๑๙๖

เด็กชายปองพล นาคประสม
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๕๙/๐๑๙๗

เด็กหญิงสิรินยา กริวกระโทก

้

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๕๙/๐๑๙๘

เด็กหญิงจินตหรา บุญศรี
๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๕๙/๐๑๙๙

เด็กหญิงพรรณวดี บนสูงเนิน
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๒๐๐
เด็กหญิงพัชราภรณ์ เพ็ชร์ไคล้

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๕๙/๐๒๐๑
เด็กชายวิษณุ นุตรแก

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๕๙/๐๒๐๒
เด็กหญิงวีรยา นาคประสม

๐๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๕๙/๐๒๐๓
เด็กหญิงอติพร เขียวงาม

๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๕๙/๐๒๐๔
เด็กหญิงอริสรา มันเพ็ง

่

๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๕๙/๐๒๐๕
เด็กชายเนติพงษ์ ฟกทองอ่อน

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว วัดบ้านร้องยุ้งข้าว  

พล ๓๖๕๙/๐๒๐๖
เด็กหญิงกรกนก เดชขจร

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๐๗
เด็กชายคฑายุทธ์ โสระ

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๐๘
เด็กชายระพีพัฒน์ สุวรรณรัตน์

๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๐๙
เด็กหญิงวิไลวรรณ คงรอด

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๑๐
เด็กหญิงสมิตา ดีดน้อย

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๑๑

เด็กชายอรรณพ นาคดี

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๑๒

เด็กชายรัฐภูมิ ปนดา
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๑๓

เด็กชายสาธิต เรือนแก้ว
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๑๔

เด็กชายเด่นดนัย สุวรรณรัตน์
๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๑๕

เด็กชายเมธัส กลินทวี

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๑๖

เด็กชายธีรภัทร ชาปญญา
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๑๗

เด็กชายนนทนันท์ นำนวล

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๑๘

เด็กชายพิสิษฐิ

์

บุญมัน

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๑๙

เด็กชายวงศรัตน์ พิมสาร
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๒๐
นายศรัญย์ ยอดสุภา

๑๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๒๑

เด็กชายเพทาย ชมภูนาค
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๒๒

เด็กหญิงกนกวรรณ คงเชือสาย

้

๓๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๒๓

เด็กชายกิตติภัทร เรืองสังข์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๒๔

เด็กชายก่อศักดิ

์

เบิกบาน
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๒๕

เด็กชายจาฏุพัธน์ เผ่าผาง
๐๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๒๖

เด็กชายชลสิทธิ

์

ปานกลิน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๒๗

เด็กชายธนวัตน์ โพธิสะวัง

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๒๘

เด็กชายปฐพี คำตัน
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๒๙

เด็กชายปาฏิหารย์ เนียมเปยม
๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๓๐
เด็กหญิงวิลาวัลย์ กิรัมย์

๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๓๑

เด็กชายวุฒินันท์ เต็มแปน
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๓๒

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

คงกรุด
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๓๓

เด็กชายอดิศักดิ

์

อ่วมเหล็ง
๒๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๓๔

เด็กชายอลงกต ทองพลับ

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๒๓๕

เด็กหญิงเนตรนภัส แก้วบุตร
๒๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๖๕๙/๐๒๓๖

เด็กชายกฤษดา เอียมกร่าง

่

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๓๗

เด็กหญิงมินตรา นุชเขียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๓๘

เด็กหญิงสุธิดา พรมวงษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๓๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ พรมศิริ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๔๐
เด็กหญิงธนาภา เพ็งแช่ม

๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๔๑
เด็กหญิงพรรณพษา ทันตา

๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๔๒

เด็กหญิงสุภาวิณี โพธิศรี

์

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๔๓

เด็กหญิงณัฐกานต์ น่วมบาง
๐๙/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๕๙/๐๒๔๔

เด็กหญิงธันยาภรณ์ แก้วจีน
๒๔/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๕๙/๐๒๔๕

เด็กหญิงปวิณ์ธิดา พอนเอียม

่

๐๘/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๕๙/๐๒๔๖

เด็กหญิงพลอยใจ มันเจริญ

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๕๙/๐๒๔๗

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ สะสมทรัพย์
๒๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๕๙/๐๒๔๘

เด็กหญิงสุพรรษา ภานนท์
๐๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๕๙/๐๒๔๙

เด็กหญิงสุภาพร สาลีกร
๑๖/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๕๙/๐๒๕๐
เด็กหญิงอาทิตยา บุญนาค

๒๙/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๖๕๙/๐๒๕๑

เด็กหญิงกนกพร กัดใจบุญ
๐๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๕๒

เด็กหญิงกวินสิตา เอกาวิวัฒน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๕๓

เด็กหญิงภัทรพร นำใส
๑๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๕๔

เด็กหญิงวนิดา นิมศิริ

่

๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๕๕

เด็กชายจิรภัทร์ แสนคำมี
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๕๖

เด็กหญิงชนิภรณ์ ด้วงรอด
๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๕๗

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

คงพุฒ
๑๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๕๘

เด็กชายทรงพล เทศทอง
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๕๙

เด็กชายทศพันธ์ นุ่มเนตร
๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๖๐
เด็กหญิงธัญญลักษณ์ โพธิงาม

์

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๖๑

เด็กหญิงรัตนาพร สุขศรี
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๖๒

เด็กหญิงวัชรีวรรณ กลินหอม

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๖๓

เด็กชายสมเจตน์ ดาจันทรา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๖๔

เด็กชายเนวิน สุขโชติ
๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๖๕

นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณหงษ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๖๖

เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรมน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๖๗

เด็กชายศักรินทร์ ตรงต่อกิจ
๒๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๖๘

เด็กหญิงศิรประภา ธูปเทียน
๑๔/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๖๙

เด็กหญิงสมหญิง พรมเถือน

่

๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๒๗๐
เด็กหญิงสุนิสา ภานนท์

๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๗๑

เด็กชายสุรศักดิ

์

จันทร์พุฒ
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๗๒

นายกานต์ กลำสี
๒๖/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๗๓

นายณรงค์ศักดิ

์

คงจันทร์
๒๘/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๗๔

นายพิชิตชัย คงจ้อย
๐๒/๑๐/๒๕๔๐

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๗๕

เด็กชายทัศนัย แย้มมา

๑๖/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๕๙/๐๒๗๖

เด็กหญิงวริศรา แสนชะนะ
๑๗/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๕๙/๐๒๗๗

เด็กชายสรนันท์ สัมพันธ์
๒๙/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๕๙/๐๒๗๘

เด็กชายสาคร เณรพิทักษ์
๑๐/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๕๙/๐๒๗๙

เด็กชายกิตติพงษ์ เสาสี

๑๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๕๙/๐๒๘๐
เด็กหญิงนุชนาถ ยอดบุตรดี

๐๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๖๕๙/๐๒๘๑

เด็กหญิงฐิติมา แสงสวรรค์

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจุฬามณี วัดจุฬามณี  

พล ๓๖๕๙/๐๒๘๒

เด็กหญิงนวรัตน์ โพธิอินทร์

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๖๕๙/๐๒๘๓

เด็กหญิงพรไพลิน เจริญสุข
๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๖๕๙/๐๒๘๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มูลอุด
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๘๕

เด็กชายจักรกฤษ มันเจริญ

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๘๖

เด็กชายจิรวัฒน์ ตึกปากเกล็ด

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๘๗

เด็กหญิงประภาพร อรุณ
๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๘๘

เด็กหญิงปานทิพย์ คงเพชรศักดิ

์

๒๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๘๙

เด็กชายพงศภัค อินโอภาศ
๑๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๙๐
เด็กชายภานพ บุญมาพิทักษ์

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๙๑

เด็กชายรัตภูมิ พุ่มโพธิศรี

์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๙๒

เด็กหญิงวิชุดา ขวัญแจ้ง
๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๙๓

เด็กชายวุฒิพงศ์ ทองคุ้ม

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๙๔

เด็กหญิงสิรินยา เพ็ชรศรี

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๙๕

เด็กชายสุรศักดิ

์

คุ้มสอน

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๙๖

เด็กชายอดิเทพ บำรุงดี
๑๒/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๙๗

เด็กชายอภิภพ ไร่นุ่น

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๙๘

เด็กหญิงเปมิกา ทองกรณ์
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๒๙๙

เด็กหญิงเพียงขวัญ แก้วกลำ
๐๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๐๐
เด็กชายไกรสิทธิ บุญลอย

๓๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๐๑
เด็กหญิงไอรดา อ๊อดเอก

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๐๒
เด็กชายจักรกฤษ คุ้มแพทย์

๐๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๐๓
เด็กชายชัยธวัช คำแพงแก้ว

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๐๔
เด็กหญิงปุณฑริกา วรรณเพิมพูล

่

๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๓๐๕
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ กลินละออ

่

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๐๖
เด็กชายภูวนาท ทนายมา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๐๗
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มังมี

่

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๐๘
เด็กหญิงวราภรณ์ พนมวัลย์

๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๐๙
เด็กชายจักรกฤษณ์ อินเปล่ง

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๑๐
เด็กหญิงฐิตินันท์ พระทองคำ

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๑๑

เด็กชายณฐกร นิลเนตร

๑๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๑๒

เด็กหญิงมินตรา โพธิอาศัย

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๑๓

เด็กชายศิวกร แก้วกลำ
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๑๔

เด็กชายสารัช รักอาจ
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๑๕

เด็กชายเขษมศักดิ

์

คำมินทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๑๖

เด็กหญิงเปยมฤทัย แก่นพรมมา
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๑๗

เด็กหญิงจิราพัชร หม่นมัน

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๑๘

เด็กชายติณณภพ ยิมเกิด

้

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๑๙

เด็กหญิงเมธาพร อินทรชืน

่

๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๓๒๐
เด็กหญิงนันทิพร จันทร์แสงนวล

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๖๕๙/๐๓๒๑

เด็กชายสัณฑมาศ จันทร์หอม
๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๖๕๙/๐๓๒๒

เด็กหญิงสาลิกา อยู่อินทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๖๕๙/๐๓๒๓

นายพนม เฮงตระกูล
๐๖/๐๔/๒๕๐๖

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๖๕๙/๐๓๒๔

นางสาวศศิธร อุ่ยตระกูล
๑๐/๐๖/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๖๕๙/๐๓๒๕

เด็กหญิงนันทพร สอนปากพิง
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๕๙/๐๓๒๖

เด็กหญิงพรหมพร ศรีปาน
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๕๙/๐๓๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ ลาโภ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๕๙/๐๓๒๘

เด็กชายอนรรฆวี สังข์นุช
๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๕๙/๐๓๒๙

เด็กหญิงชลิตา บุญชิด
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๕๙/๐๓๓๐
เด็กหญิงธัญญาภร พ่วงชาวนา

๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๕๙/๐๓๓๑

เด็กชายวีรพงศ์ ขุนโต
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๕๙/๐๓๓๒

นางสาวศิตา ศรีบุญชู

๒๙/๑๒/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๖๕๙/๐๓๓๓

เด็กชายจุลจักร ธัญญกรรม

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดอินทรีย์  

พล ๓๖๕๙/๐๓๓๔

เด็กหญิงวาริน ขวัญมล
๒๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดอินทรีย์  

พล ๓๖๕๙/๐๓๓๕

เด็กหญิงศิวพร อยู่หลาย
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดอินทรีย์  

พล ๓๖๕๙/๐๓๓๖

เด็กหญิงณัฐจิรา อาลัย
๓๑/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๓๗

เด็กหญิงพัชราวดี ดีอำ
๒๖/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๓๘

เด็กหญิงวราภรณ์ มณีรัตน์
๒๖/๐๖/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๓๙

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ทองอยู่
๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๓๔๐
เด็กหญิงอภิรณา ศรีรักษา

๐๓/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๔๑

เด็กหญิงชยาภรณ์ ม่วงบึงพร้าว
๑๘/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๔๒

เด็กหญิงสุนิสา พันธ์พัด
๒๖/๐๙/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๔๓

เด็กหญิงกัญญาภัค แก่นจันทร์
๒๐/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๔๔

เด็กหญิงทัศณารมย์ บัวพรม
๑๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๔๕

เด็กชายธานินทร์ เพียงต่อ
๒๕/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๔๖

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อ่อนอุ่น

๑๔/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๔๗

เด็กชายอติเทพ จันทร์จับ
๐๕/๐๔/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๔๘ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
แดงเรือง

๒๒/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๔๙

เด็กหญิงกุลธิดา ลำเนาว์
๑๗/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๕๐
เด็กหญิงวันวิสาข์ กันเกิด

๑๔/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๕๑

เด็กชายณรงค์ ยีภู่

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๕๒

เด็กหญิงนฤมล ควรขุนทด

๒๘/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๕๓

เด็กหญิงพรสวรรค์ เฟองขำ

๑๓/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๕๔

เด็กหญิงรุธิรา เค้าคำ
๒๗/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๕๕

เด็กหญิงวราภรณ์ เกิดคง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๕๖

เด็กหญิงสุดธิตา คงสมแก้ว

๑๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๕๗

เด็กหญิงสุธาทิพย์ แดงเรือง
๒๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๕๘

เด็กชายสุธิมนต์ หมอนทอง
๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๕๙

เด็กหญิงสุนิสา คุ้มสมบัติ
๒๙/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๖๐
เด็กชายอติวิชญ์ พวงทอง

๑๕/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๖๑

เด็กหญิงเรวดี นาคอินทร์
๐๑/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๖๒

เด็กหญิงเวณิกา แซ่หลี
๒๐/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๖๓

เด็กหญิงจุฬาทิพย์ อินทร์เพ็ชร
๒๔/๐๕/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๖๔

เด็กหญิงดวงเนตร อุดอาจ
๒๗/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๖๕

เด็กชายภาณุวิชญ์ เหมือนโพธิทอง

์

๑๙/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๖๖

เด็กหญิงลลิตา พูลชู
๒๐/๐๖/๒๕๔๔ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๖๕๙/๐๓๖๗

นายณัฐวุฒิ บุญด้วง
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๕๙/๐๓๖๘

นางสาวพรพิมล นาคลอย
๒๘/๐๙/๒๕๔๓

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๕๙/๐๓๖๙

นายสมประสงค์ อ๊อตสมาน
๑๐/๐๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๕๙/๐๓๗๐
นายเมธาวี หุ่นนอนไพร

๓๑/๐๑/๒๕๔๒

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๖๕๙/๐๓๗๑

เด็กหญิงกัลยาณี ฉำแก้ว

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๖๕๙/๐๓๗๒

เด็กหญิงอรปรียา หลานวงค์
๑๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๖๕๙/๐๓๗๓

เด็กหญิงพิมพ์พิศา พรหมศรี
๐๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองเตย วัดคลองเตย  

พล ๓๖๕๙/๐๓๗๔

เด็กหญิงชนัญชิดา ประชาเกษม
๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๓๗๕

เด็กหญิงสวิชญา แสงวัง
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๖๕๙/๐๓๗๖

เด็กหญิงสุนิตา สิงห์รอ
๑๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแตน วัดคลองลึก  

พล ๓๖๕๙/๐๓๗๗

เด็กหญิงจินดามณี ถุงเวียง
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๗๘

เด็กหญิงธารารัตน์ จำปาเงิน
๐๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๗๙

เด็กหญิงวชิรญาณ์ ศรีนวล
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๘๐
เด็กหญิงสุธีรา พันมา

๐๑/๐๑/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ พรมปา
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๘๒

เด็กหญิงชนิกานต์ เจนจบ

๒๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๘๓

เด็กหญิงชรินรัตน์ คุ้มตะบุตร
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๘๔

เด็กหญิงณิราวรรณ ภูมิแกดำ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๘๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ สมสร้าง

๑๒/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๘๖

เด็กหญิงพัชรี อิมเกิด

่

๑๓/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๘๗

เด็กหญิงมณีรัตน์ วงค์อนุ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๘๘

เด็กชายวิทวัส นาคสุข
๓๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๘๙

เด็กชายศักดิสิทธิ

์ ์

แต่งรูป
๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๙๐
เด็กหญิงสุดารัตน์ ทรัพย์นาค

๐๒/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๙๑

เด็กหญิงสโรชา วงษ์สาสนธิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๙๒

เด็กหญิงธาดารัตน์ ชืนบางบ้า

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๙๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ รูปโฉม
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๙๔

เด็กหญิงอมลวรรณ สินชิต
๑๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๙๕

เด็กหญิงณัฐชา ชินกลาง
๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๙๖

นางสาวดวงรัตน์ เขียวลี
๐๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๙๗

นางสาวผาณิตนิภา เปรมปรี
๒๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๙๘

นางสาวพรธิชา เชือเพ็ชร

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๓๙๙

นางสาวพรศิริ พันบุรี
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๐๐
นางสาววรรธนา ทรัพย์นาค

๒๓/๐๒/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๐๑
นายศิริโชค ซ้อนเสียงดัง

๑๘/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๐๒
นางสาวธนาภรณ์ เปาพันธ์ดี

๐๘/๑๒/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๐๓
นางสาวธิติมา ครุฑวิเศษ

๒๑/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๐๔
นางสาวนฤพร ทองเชือ

้

๐๒/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๐๕
นางสาวนุชจรี แซ่เรือง

๒๖/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๐๖
นางสาวรวิภา มีแก้ว

๒๙/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๐๗
นายรัชพล บุษษะ

๑๑/๐๕/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๐๘
นางสาววรยา วงค์นอก

๒๓/๐๔/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๐๙
นางสาวสมฤดี หวังเจริญ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๔๑๐
นางสาวสรัญญา สอสุดใจ

๐๒/๐๗/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๑๑

นางสาวสุพัตรา ห้วยแคว
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๑๒

นางสาวเพ็ญนภา เนียนใจดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๑๓

นางสาวกรรณิกา แสนสุข
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๑๔
นางสาวอัปสรสวรรค์ ใจบุญ

๒๒/๐๓/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๑๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ พันธ์สน

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๖๕๙/๐๔๑๖

เด็กชายณัฐนนท์ ธรรมเทียง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๖๕๙/๐๔๑๗

เด็กหญิงวริศรา เชิดชูงาม

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๖๕๙/๐๔๑๘

เด็กหญิงเสาวภาค โตพงษ์
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๖๕๙/๐๔๑๙

เด็กชายจักรรินทร์ พรหมงาม
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

พล ๓๖๕๙/๐๔๒๐
เด็กหญิงศุภรัตน์ ทองดอนง้าว

๓๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ วัดยางแขวนอู่  

พล ๓๖๕๙/๐๔๒๑

เด็กหญิงณัฐรัตน์ ทองเชือ

้

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ วัดยางแขวนอู่  

พล ๓๖๕๙/๐๔๒๒

เด็กชายชัยชนะ ศรีคำ
๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๒๓

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

มีสุขใจ
๑๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๒๔

เด็กหญิงธารารัตน์ ไกรกรุง
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๒๕

เด็กชายธเนศพล โนนพะยอม
๐๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๒๖

เด็กหญิงพรธีรา บุญปราบ
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๒๗

เด็กชายกิจติพงษ์ มาโพธิชัย

์

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๕๙/๐๔๒๘

เด็กหญิงนัชชา สินทรัพย์
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๕๙/๐๔๒๙

เด็กหญิงนาฏยา อินกลิน

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๕๙/๐๔๓๐
เด็กหญิงจันทร์จิรา เดชเดชา

๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๕๙/๐๔๓๑

เด็กหญิงสุมารี ฤทธิเทพ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๕๙/๐๔๓๒

เด็กหญิงเพ็ชรลดา นิกรถา
๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๖๕๙/๐๔๓๓

นางสาวณัฐธิดา ม่วงแท้
๑๓/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๖๕๙/๐๔๓๔

นายธนาวัฒน์ แสงสำลี
๐๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๖๕๙/๐๔๓๕

นายพงศกร กล่อมบาง
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๖๕๙/๐๔๓๖

นางสาวสิริวรรณ เมฆทับ
๒๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๖๕๙/๐๔๓๗

นางสาวอรรัมภา บัวบุญ
๒๕/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๖๕๙/๐๔๓๘

นางสาวอาภัสรา ไรยวงษ์
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๖๕๙/๐๔๓๙

เด็กหญิงณัฐริกา ธงชัย
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๔๐
เด็กหญิงปฐมภรณ์ วันรักชาติ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๔๑

เด็กหญิงอรุณรัตน์ สวัสดิเทพ
๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๔๒

เด็กหญิงพรรษา บุญพิทักษ์ทศพร
๐๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๔๓

นายฐิติศักดิ

์

เนียมเทศ
๒๒/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๔๔

นายอัษฎาวุธ ธูปคำ
๑๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๔๔๕

นายเทพนิมิต ฝอยทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๔๖

นางสาวจิราภา แก้วดี
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๔๗

นางสาวนฤมล แก้วฤทธิ

์

๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๔๘

นางสาวปูชนีย์ อู่แสนขันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๔๙

นางสาวพัทธนันท์ ปานมงคล
๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๕๐
นายรุจศวัส จันทร์รักษ์

๓๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๕๑

นางสาวหฤทัย วัฒนวงษ์
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๕๒

นายชนาธิป อิสรารุ่งเรือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๕๓

นางสาวนลิน พันวัฒนากาจี
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๕๔

นายปโยรส สิงห์มา
๐๒/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๕๕

นางสาววรางคณา เพชราบรรพ์
๒๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๕๖

นางสาวเววิกา วิชัย
๐๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๕๗

เด็กชายไตรภพ มันคง

่

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนาขาม วัดนาขาม  

พล ๓๖๕๙/๐๔๕๘

นางสาวนภัสสร อู่แสนขันธ์
๐๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๔๕๙

เด็กหญิงเบญญาภา บัวด้วง
๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๖๕๙/๐๔๖๐
เด็กหญิงพันธิตรา บัวบานแย้ม

๒๖/๐๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์)
วัดเหล่าขวัญ  

พล ๓๖๕๙/๐๔๖๑

เด็กชายพีระพล เพ็งอ้น
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๖๕๙/๐๔๖๒

เด็กหญิงนำทิพย์ ศรีแย้ม
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๖๕๙/๐๔๖๓

เด็กหญิงปลายฟา จันทร์หล้า
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๖๕๙/๐๔๖๔

เด็กหญิงอริสา เหลียมเพ็ชร์

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๖๕๙/๐๔๖๕

เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สีเพชร
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๖๕๙/๐๔๖๖

เด็กหญิงลักษิกา แดงชาวนา
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๖๕๙/๐๔๖๗

เด็กหญิงสุภัสสรา จันทร์หล้า
๐๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวงฆ้อง วัดวงฆ้อง  

พล ๓๖๕๙/๐๔๖๘

เด็กหญิงกัลยาณี สอนตูม

๒๖/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๖๙

เด็กชายกิตติกวิน นักรำ
๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๗๐
เด็กชายธนวันต์ อมรบัณดิษ

๒๒/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๗๑

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

สีหนาท
๒๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๗๒

เด็กหญิงปาริชาต โพธิป

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๗๓

เด็กหญิงรักษิณา ทับเนียมนาค
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๗๔

เด็กหญิงรุ้งทิพย์ โหมขุนทด
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๗๕

เด็กชายวรินทร์ แปะและฉำ
๐๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๗๖

เด็กหญิงอนันต์ญา รักษาคม
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๗๗

เด็กชายอนุวัฒน์ น้อยเอียม

่

๑๗/๑๐/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๗๘

เด็กหญิงอารียา ใสกระจ่าง
๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๗๙

เด็กหญิงโยษิตา ทับเนียมนาค
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๔๘๐
เด็กชายกิตติชัย จันทร์สว่าง

๒๙/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๘๑

เด็กชายกิตติธัช มืดคำบง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๘๒

เด็กหญิงจันทกานต์ เกตุแย้ม
๓๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๘๓

เด็กหญิงจันเพ็ญ แซ่เล้า

๒๒/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๘๔

เด็กชายณัฐดนัย พุ่มพวง
๐๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๘๕

เด็กหญิงณิชากร ทองเครือมา
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๘๖

เด็กชายนรินธรณ์ มีชม
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๘๗

เด็กชายวันบุญ ยังทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๘๘

เด็กชายศิรศักดิ

์

สอนตูม
๒๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๘๙

เด็กหญิงเกร็ดมณี สิงห์เกือ

้

๒๒/๐๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๙๐
เด็กหญิงเกศินี จันทร์เชียน

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๙๑

เด็กหญิงเขมวันต์ นิลทอง
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๖๕๙/๐๔๙๒

เด็กหญิงกมลทิพย์ สิงห์ลอ
๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๖๕๙/๐๔๙๓

เด็กหญิงวาสนา ภูพงษ์

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๖๕๙/๐๔๙๔

เด็กหญิงอริศรา เจียมอุดมสิน
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๖๕๙/๐๔๙๕

เด็กชายก้าวลาภ สีคาวี
๐๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๔๙๖

เด็กหญิงชลธิชา ปรองพิมาย
๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๔๙๗

เด็กหญิงพินทอง สามงามยา
๐๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๔๙๘

เด็กชายรัตนพล พรหมศิริวุฒิ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๔๙๙

เด็กชายวัชรากร โชคอำนวยเจริญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๐๐
เด็กชายเกรียงไกร บุญซ้อน

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๐๑
เด็กชายเจษฎากร ใจพันธ์

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๐๒
เด็กหญิงชลธิชา ศรีอุ่นดี

๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๐๓
เด็กหญิงชุติมา ยอดวัน

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๐๔
เด็กชายณัฐวุฒิ แก่นภักดี

๑๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๐๕
เด็กหญิงตีรณา ใจมัน

่

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๐๖
เด็กชายธนาธิป ศรีเดช

๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๐๗
เด็กหญิงธันย์ชนก พิมพา

๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๐๘
เด็กชายบุญประเสริฐ คำผงแดง

๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๐๙
เด็กชายพัชรพล ขันละมัย

๑๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๑๐
เด็กหญิงพิมวรดา สร้อยวิชา

๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๑๑

เด็กชายพิษณุ มันคง

่

๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๑๒

เด็กชายศุภกร ทองดอนเสียง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๑๓

เด็กหญิงอรญา บุญคล่อง
๒๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๑๔

เด็กหญิงอรณิชา ยอดวัน
๐๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๕๑๕

เด็กชายเจษฎา ถินซือตรง

่ ่

๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๑๖

นางสาวจุฑามาศ มะลิ
๑๙/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๑๗

เด็กหญิงชนิสรา สิงห์โฉม
๐๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๑๘

นางสาวชุตินันท์ ยอดสุวรรณ์
๒๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๑๙

นางสาวธีรดา ยอดสุวรรณ์
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๒๐
นางสาววนิดา สุขมาก

๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๒๑

นายวิทวัส ม่วงโต
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๒๒

นางสาววิภาดา สุขมาก
๑๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๒๓

นายอาคม หมืนสุดตา

่

๒๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๒๔

นางสาวอโรชา สอนคล้า
๐๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๒๕

นางสาวกันนิกา ลาโช
๑๐/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๒๖

นางสาวลัดดาวัลย์ จูมวันนา
๒๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๒๗

นายกิตติศักดิ

์

เกษสุมา
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๒๘

นายชูเกียรติ นรชาญ
๒๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๒๙

เด็กหญิงพัฒนพร ยังอุ่น
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๓๐
เด็กหญิงกนกวรรณ วอนเจียม

๐๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๓๑

เด็กชายกมลวัต เพชรชืน

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๓๒

เด็กหญิงธนัญญา เนียมศรี
๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๓๓

เด็กหญิงสุชาดา ทองคำนุช
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๓๔

นายศุภชัย จริยจรุงพงศ์
๐๕/๑๑/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๖๕๙/๐๕๓๕

นางสาวสรารักษ์ จำรูญทรัพย์
๑๓/๑๐/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๖๕๙/๐๕๓๖

นางสาวจรรย์สรณ์ บัวภา
๓๐/๐๗/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๖๕๙/๐๕๓๗

นางสาวจิราพร ท่าวัง
๐๕/๐๗/๒๕๒๓

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดสวนอธิษฐาน  

พล ๓๖๕๙/๐๕๓๘

เด็กหญิงฑิตฐิตา คำอินทร์
๐๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๖๕๙/๐๕๓๙

เด็กชายกันตภณ ศรีพระจันทร์
๐๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๖๕๙/๐๕๔๐
เด็กหญิงณิชานาฎ จันทร์สีทอง

๒๖/๐๗/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๖๕๙/๐๕๔๑

เด็กชายพงศกร พันพิทักษ์
๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๖๕๙/๐๕๔๒

เด็กชายอธิพันธุ์ แปลกบัว
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๕๔๓

เด็กหญิงกรกนก แก้วอู๋
๑๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๕๔๔

เด็กชายจิรพงศ์ ทองดี

๒๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๕๔๕

เด็กชายชัชวาล ปอมกระสันต์
๒๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๕๔๖

เด็กชายรุ่งสิน โทนเอียม

่

๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๕๔๗

เด็กหญิงวราภร บุญกลันสอน

่

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๕๔๘

เด็กชายศิริชัย โทนเอียม

่

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๕๔๙

เด็กชายหาญณรงค์ ทิมภู่
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๕๕๐
เด็กหญิงอลิสา พานบรรเจิด

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๕๕๑

เด็กหญิงจรัสพร บุญรักษ์
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๕๕๒

เด็กชายณัฐวุฒิ ไทยหล่อ
๒๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๕๕๓

เด็กชายธีรพันธ์ มากเมือง
๐๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๕๕๔

เด็กชายอดิเทพ ม่วงมันดี
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๕๕

เด็กชายณภัทร อาทิตย์
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๕๖

เด็กหญิงนริสรา สร้อยสนธิ

์

๑๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๕๗
เด็กชายพรหมนิมิตร มีจันทร์

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๕๘

เด็กชายภัทรพล ศรีนิม

่

๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๕๙

เด็กหญิงรุจิรา ประยูรคำ
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๖๐
เด็กหญิงวสุนันท์ นกนาค

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๖๑

เด็กหญิงสุพรรษา จันทร์บุญ
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๖๒

เด็กชายกันตพล ภู่หยัด
๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๖๓

เด็กหญิงจินตนา ยิมใย

้

๒๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๖๔

เด็กหญิงชัชศิณี จุ้ยทรัพย์
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๖๕

เด็กหญิงชุติมณทน์ เฉลิมทรง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๖๖

เด็กหญิงทัศนีย์ ภู่กัน
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๖๗

เด็กหญิงธมลวรรณ นนท์ศรีเหว่า
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๖๘

เด็กหญิงนภาวรรณ อาทิตย์
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๖๙

เด็กหญิงนารีรัตน์ ดีดำแดง
๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๗๐
เด็กหญิงบุญสิตา ประกาเวสูง

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๗๑

เด็กหญิงบุษราคัม สุขชวดมี
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๗๒

เด็กหญิงปยธิดา นนทโคตร์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๗๓

เด็กชายภควัฒน์ สีหะวงค์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๗๔

เด็กหญิงลลิตา เจริญพร้อม
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๗๕

นางสาววรัญญา ตาลธูป
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๗๖

เด็กชายวิชลัย ฤทธิอ่องรัก

์

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๗๗

เด็กหญิงวิภาวนี ดีตรุษ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๗๘

เด็กชายสถาพร เผือแผ่

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๗๙

เด็กหญิงอภิชญา น้อยคำนุช
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๘๐
เด็กหญิงอโณทัย พุ่มพวง

๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๘๑

เด็กหญิงเกวลิน ปทมะขจร
๒๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๘๒

เด็กหญิงไพลิน ฤทธิอ่องรัก

์

๑๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๘๓

นางสาวจิตติมา โสมณวัฒน์
๒๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๘๔

นางสาวจิรัฐติกานต์ น้อยทิม
๒๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๕๘๕

นายภูมินทร์ ชืนแสงมอญ

่

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๘๖

นางสาวรัตนา ชูใจเกิด
๒๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๘๗

นางสาวสุมลฑา ถึงเนียม
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๘๘

นางสาวเบญจมาศ อุ่นกมล

๒๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๖๕๙/๐๕๘๙

เด็กชายณัฐวัตร ชำนินอก
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๙๐
เด็กชายมิงกมล

่

มินทะนา
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๙๑

เด็กชายสดายุ นิลดี
๐๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๙๒

เด็กชายนที สอนเชียง
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๙๓

เด็กหญิงลลิตา คำเกษ
๑๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๙๔

เด็กหญิงณัฐกมล จุ้ยเสือ
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๙๕

เด็กชายณัฐวุฒิ คงจริง
๒๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๙๖

เด็กชายพงศภัค บุญเสน

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๙๗

เด็กชายวรัญู กาเกตุ
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๙๘

เด็กชายวิศรุต เรืองเสือ

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๕๙/๐๕๙๙

เด็กชายสุริยา ขวัญทอง
๐๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๖๕๙/๐๖๐๐
เด็กหญิงผัดตามานี บาบา

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๕๙/๐๖๐๑
เด็กชายเฉลิมชัย จันตูม

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๕๙/๐๖๐๒
เด็กชายธนายุต สระทองสงค์

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๕๙/๐๖๐๓
เด็กชายสมบูรณ์ สอนผึง

้

๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๕๙/๐๖๐๔
เด็กหญิงดารินทร์ จำปาศักดิ

์

๒๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๕๙/๐๖๐๕
เด็กชายดำรงศักดิ

์

บุญทา
๑๗/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๕๙/๐๖๐๖
เด็กหญิงพิมพิไล สุภาพจน์

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๕๙/๐๖๐๗
เด็กชายวรพล ขัดสุธะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๕๙/๐๖๐๘
เด็กหญิงเกษสุดา อุดเขียว

๐๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดหนองมะคัง วัดหนองมะคัง  

พล ๓๖๕๙/๐๖๐๙
เด็กหญิงณัฐชยา โพพิพัฒน์

๑๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๑๐
เด็กชายภูบดินทร์ สังข์ทอง

๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๑๑

เด็กหญิงศกุลวรรณ วงษ์ปน
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๑๒

เด็กหญิงพิชญาพร เนตรช่วงโชติ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๑๓

เด็กหญิงศศิธร บุบผา
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๑๔

เด็กหญิงกัลยา น่วมนิม

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๑๕

นางสาววนารัฐ พาคำ
๑๐/๑๒/๒๕๓๑

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๑๖

เด็กหญิงอาภัสรา เหลือศรีจันทร์
๐๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วัดวังไม้แก่น  

พล ๓๖๕๙/๐๖๑๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ คำอุ้ย

๒๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๑๘

เด็กชายคิมหันต์ ปดชัยยัง
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๑๙

เด็กหญิงณัฐพร นวลคำ
๑๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๖๒๐
เด็กหญิงมณีฉาย น้อมนวล

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๒๑

เด็กหญิงมัณฑนา สระทองจันทร์
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๒๒

เด็กหญิงวันรัก บุญเหมือน
๑๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๒๓

เด็กชายสิทธิกร มันคำ

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๒๔

เด็กชายสุทธาดา อินทร์คำ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๒๕

เด็กหญิงอิฐษรา ภู่เขียว
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๒๖

เด็กชายวัชรพล สำรี
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๒๗

เด็กชายณัฐดนัย สวาทวงศ์
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๒๘

เด็กหญิงวรรณพร ต้นชมภู
๓๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๒๙

เด็กชายวสันต์ เบ้าทอง
๑๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๓๐
เด็กชายเพชรลันตา พุ่มนก

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๓๑

เด็กชายสุภาณัฐ เกียวพันธ์

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๓๒

นางสุนทรีย์
         หน่อสุริวงศ์ ๑๗/๐๑/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๓๓

เด็กชายจิรกิตติ

์

พรหมทอง
๐๔/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๓๔

เด็กชายชญาพัฒน์ กลับมา
๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๓๕

เด็กหญิงปริยาภัทร ศรีวรรณา
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๓๖

เด็กชายปวริศ วันแย้ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๓๗

เด็กหญิงจีราพัชร วิชัย
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๓๘

เด็กชายชุติพนธ์ มังเงิน

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๓๙

เด็กหญิงนันทิชา สุวรรณโณ
๒๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๔๐
เด็กหญิงปนัดดา วิชาดี

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๔๑

เด็กชายพีระณัฐ สระทองพิมพ์
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๔๒

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ชอบใจ
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๔๓

เด็กหญิงวรรณนิษา บุญเลิศ
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๔๔

เด็กหญิงวีรดา ส้มส้า

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๔๕

เด็กชายสรวิชญ นรสานต์
๑๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๔๖

เด็กชายสุทธิพงษ์ เขียวปอม
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๔๗

เด็กหญิงอรอุษา พรมชืน

่

๐๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๔๘

เด็กชายเขมทัต ฟกแฟง
๐๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๔๙

เด็กหญิงเพ็ญภักดิ

์

รอดเกษม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๕๐
เด็กหญิงณัฐสินี ชุรี

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๕๑

เด็กชายทศพล สิงห์ทอง
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๕๒

เด็กชายปยะ สิงห์หล่อ
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๕๓

เด็กชายวีรภัทร นาคชา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๕๔

เด็กหญิงจำรัส อ่อนขันไพร
๒๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๖๕๕

เด็กชายฐาปกรณ์ เอาะเบาะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๕๖

เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

กลินใจ

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๕๗

เด็กชายณัฐภัทร พ่อค้าผล
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๕๘

เด็กชายนัฐพร สมบูรณ์
๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๕๙

เด็กหญิงสุกัญญา จันทร์เกษม
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๖๐
เด็กหญิงสุนิสา ขาวศรี

๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๖๑

เด็กหญิงอรจิรา พรมชืน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๖๒

เด็กหญิงอุษณิภา อุ้ยทิม
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๖๓

เด็กชายอโนชา คูขุมดิน
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๖๔

เด็กหญิงเอมพิกา สำลี

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๖๕

นางวันดี รศพล
๐๔/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๖๖

นายประทวน ร่มส้มซ่า
๑๒/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๖๕๙/๐๖๖๗

เด็กหญิงกัญญานัฐ เพ็งเหมือน
๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา รักษาพล
๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๖๙

เด็กหญิงภาวินี คงเมือง
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๗๐
เด็กหญิงภูษนิษา สงวนสิน

๒๙/๐๓/๒๕๔๘
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๗๑

เด็กหญิงเนตรนภา ชมชิต
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๗๒

เด็กหญิงศิราวัลณ์ เสาวรส
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๗๓

เด็กหญิงสุภาภรณ์ หมู่ตา
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๗๔

เด็กชายอภิรัตน์ ทังจ้อย

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๗๕

เด็กหญิงณัฐรี หมู่ตา
๒๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๗๖

เด็กชายบุญฤทธิ

์

บุญรวม

๑๓/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๗๗

เด็กชายมนตรี มากเหลือ
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๗๘

เด็กชายศรชัย ขำรักษ์
๒๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๖๕๙/๐๖๗๙
เด็กหญิงพรรณพัสษา อินทุภูติ

๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๖๕๙/๐๖๘๐
เด็กหญิงสุธาสินี ก้อนกลีบ

๓๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๖๕๙/๐๖๘๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ นุชบ้านปา
๑๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๖๕๙/๐๖๘๒

เด็กชายศิริชัย ดีนิล
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดหอกลอง วัดหอกลอง  

พล ๓๖๕๙/๐๖๘๓

เด็กชายจิรายุทธ พัดโบก
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๘๔

เด็กหญิงญาณภัทร สีเอียม

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๘๕

เด็กชายณัฐดนัย พุ่มด้วง
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๘๖

เด็กชายณัฐพงศ์ กุลวงค์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๘๗

เด็กชายณัฐพล อินธิแสน
๐๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๘๘

เด็กชายธนพงษ์ ทับทิม
๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๘๙

เด็กหญิงปานไพลิน บัวทอง

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๐ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๖๙๐
เด็กชายปยปราชญ์ ภูตาบนาค

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๙๑

เด็กชายพงศธร ฉิมปรางค์
๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๙๒

เด็กหญิงฟนดาว รักประทุม
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๙๓
เด็กชายภาคภูมิมินทร์

ถินทับ

่

๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๙๔

เด็กชายสรยุทธ์ อิมเขียว

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๙๕

เด็กหญิงสุกัญญา เกียวซี
๑๐/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๙๖

เด็กชายเวชพิสิฐ เอียมมะ

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๖๕๙/๐๖๙๗

เด็กหญิงจุฑารัตน์ เอียมจันทร์

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๖๙๘

เด็กหญิงภัทริดา อินไชยา
๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๖๙๙

เด็กชายรัชชานนท์ ยิมประดิษฐทอง

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๗๐๐
เด็กชายรัฐพงษ์ เหมือนแก้ว

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๗๐๑
เด็กชายลัทธพล ชะอุ้ม

๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๗๐๒
เด็กชายวัชร มากงาม

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๗๐๓
เด็กชายวิทยา ศรีรักษา

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๗๐๔
เด็กชายเจษฎาภรณ์ สุริวงษ์

๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๖๕๙/๐๗๐๕
เด็กชายเอกรักษ์ บัวกลอย

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๖๕๙/๐๗๐๖
เด็กหญิงชิดชนก แก้วแดง

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๐๗
เด็กหญิงปารวี บุญยัง

๑๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๐๘
เด็กหญิงภัทรธิดา เกตุแย้ม

๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๐๙
เด็กชายอนันดา วิชูรัตน์

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๑๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ เจียมผ่อง

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๑๑

เด็กหญิงลักขณา บัวเกตุ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนผดุงวิทยา วัดตลุกเทียม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๑๒

เด็กชายภัทรพล น่วมนวล
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๕๙/๐๗๑๓

เด็กหญิงสุพรรณษา สุดใจ
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๕๙/๐๗๑๔

เด็กหญิงชนิดา เสือกระจ่าง
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๕๙/๐๗๑๕

เด็กชายสยาม หงษ์ผ้วย
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๕๙/๐๗๑๖

เด็กชายจิรายุทธ ชืนชม

่

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๕๙/๐๗๑๗

เด็กชายธนพล คุ่ยเฉียะ

๊

๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๕๙/๐๗๑๘

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ช่างจ่าย
๒๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๕๙/๐๗๑๙

เด็กชายรัตนพล ดูสว่าง
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๕๙/๐๗๒๐
เด็กหญิงราตรี บัวงาม

๐๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๖๕๙/๐๗๒๑

เด็กชายกรวิทย์ มาลาศรี
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๒๒

เด็กชายกฤษณะ ทับเขียว
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๒๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มันคงดี

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๒๔

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศรีวรรณา
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๑ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๗๒๕

เด็กชายชินวัตร ทะนะ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๒๖

เด็กชายณัธชรพงศ์ พรมช่วย
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๒๗
เด็กหญิงนัฎชราภรณ์ วิสาหกิจ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๒๘

เด็กชายนิพิฐพนธ์ พ่วงอินทร์
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๒๙

เด็กหญิงพัชรพร คุ้มคำ
๑๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๓๐
เด็กหญิงฟาพราว คุ้มคำ

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๓๑

เด็กชายภัทรพล พวงเงิน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๓๒

เด็กหญิงมีนา มากรักชาติ
๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๓๓

เด็กชายรชานนท์ ทับงาม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๓๔
เด็กหญิงวรรณณิษา จันทร์คนึง

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๓๕

เด็กชายวศิน สุขเกิด
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๓๖

เด็กชายศุภชัย งิวดี

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๓๗

เด็กหญิงสริวรรณ์ สาระชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๓๘

เด็กหญิงสุพัตรา แสงทอง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๓๙

เด็กหญิงอรรถพร สุขเกิด
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๔๐
เด็กชายอัมรินทร์ กลินคำ

่

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๔๑

เด็กชายเอกอาทิตย์ แชมี
๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๖๕๙/๐๗๔๒

เด็กหญิงกชกร ทองม่วง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๔๓

เด็กหญิงกันยารัตน์ ชาญชิต
๒๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๔๔

เด็กหญิงชนนิกานต์ สุขสว่าง
๐๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๔๕

เด็กชายชยพล ปนสกุล
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๔๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญโต

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๔๗

เด็กชายณภัทร จำรุญ
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๔๘

เด็กหญิงณัฏฐกมล หมืนรักษ์

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๔๙

เด็กชายณัฐกิตติ

์

ภูสุริน
๓๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๕๐
เด็กชายณัฐฐิพงษ์ มันคงดี

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๕๑

เด็กหญิงดวงหทัย เขตนอก
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๕๒

เด็กชายธนัท สารบูรณ์
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๕๓

เด็กหญิงธัญพิชชา พิรณฤทธิ

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๕๔

เด็กหญิงธันยพร บัวแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๕๕

เด็กชายนันทยศ อินทร์เกิด
๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๕๖

เด็กหญิงภัทราพร ดีสะตา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๕๗

เด็กหญิงลูกนำ ทองทา
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๕๘

เด็กชายวัชรพล จ่างแก้ว
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๕๙

เด็กหญิงศิริเพ็ญ มันคง

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๒ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๗๖๐
เด็กชายสันติพล รืนอุรา

่

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๖๑

เด็กหญิงสาวิตรี ทรัพย์แสง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๖๒

เด็กหญิงสิรามล คงรอด
๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๖๓

เด็กหญิงสุกฤตา ยุทธยง
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๖๔

เด็กหญิงจิตสุภา ภู่เกิด
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๖๕

เด็กหญิงชนาภา ลุ่มภัก
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๖๖

เด็กหญิงซญานิศ เพชรพล
๒๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๖๗

เด็กหญิงฐิติลักษณ์ จันทร์ศรีเจริญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๖๘

นางสาวฑิตฐิตา ฉัตรสุวรรณ
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๖๙

เด็กหญิงณัฐนรี เรือนกัน
๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๗๐
เด็กหญิงณัฐวดี ภู่เกษ

๐๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๗๑

เด็กหญิงณิดา เรือนก้อน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๗๒

เด็กหญิงธนัชธร สุขแนบ
๒๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๗๓

เด็กหญิงพัชรพร ดวงคำ
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๗๔

เด็กหญิงพัชราภรณ์ เงินแจ้ง
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๗๕
เด็กหญิงละอองดาว ยอดสุรพันธ์

๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๗๖

เด็กหญิงวราคณา ทัศนพงษ์
๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๗๗

เด็กชายวสันต์ พรมประโคน
๒๑/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๗๘

เด็กหญิงสิรารัตน์ คงเจริญ

๒๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๗๙

เด็กหญิงสุทธิดา แย้มประโคน
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๘๐
เด็กชายสุริยา พวงอุไร

๐๒/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๘๑

เด็กหญิงอริสา ทองวงษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๘๒

เด็กชายอลงกต พิทักษ์สงคราม
๐๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๘๓

เด็กหญิงอลงกรณ์ แตงคง
๒๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๘๔

นางสาวธัญญาเรศ นันตา
๑๐/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๘๕

นางสาวนภัสศรัณย์ ปนสกุล
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๘๖

นางสาวนริศรา อ่างทอง
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๘๗

นางสาวนฤมล จงศิริ
๑๕/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๘๘
เด็กหญิงบุญวรานันท์ สุขเกิด

๒๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๘๙

นางสาวปภาวดี วัฒนากลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๙๐
นางสาวพรพรรณา สว่างแจ้ง

๑๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๙๑

นางสาวพิมพ์ชนก ชัยชนะทวีกิจ

๑๒/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๙๒

นายภูริพัฒน์ ไชยนันทน์

๒๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๙๓

นางสาวมณทิชา ขจรภิรมย์
๓๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๙๔

เด็กหญิงมนัสวรรณ ด้วงประดับ
๑๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๓ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๗๙๕

นางสาวมุทิตา ขุนพระเดิม
๓๑/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๙๖

นางสาวรักศิกา ศิลปชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๙๗

เด็กหญิงวรรณภา พรมเสือ
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๙๘

นางสาววารุณี กันอ่อง
๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๗๙๙

เด็กหญิงวิลาวัณย์ ดีตรุษ
๒๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๐๐
นางสาวศิรประภา นาคมี

๑๖/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๐๑
นางสาวศิริลักษณ์ บุญเหลือ

๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๐๒
นางสาวสมัชญา ยอดเกตุ

๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๐๓
นางสาวสายสมร แก่นภักดี

๑๗/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๐๔
นางสาวสุภาพร ทองคำนุช

๑๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๐๕
นางสาวสุภาภรณ์ เทวา

๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๐๖
เด็กหญิงสุรัสวดี ปานเกิด

๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๐๗
นางสาวเพ็ญนภา พุฒบาง

๒๐/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๐๘
นางสาวกัญญารัตน์ กำหนดศรี

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๐๙
นายจิรายุ เกษรเพ็ชร

๑๘/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๑๐
นางสาวชุติมา มันคง

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๑๑

นางสาวทัศนา วงศกนิษฐ

๑๖/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๑๒

นางสาวทิพย์วัลย์ เฟองเสือ
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๑๓

นางสาวทิวากร อินขำ
๒๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๑๔

นางสาวธิดา คงรอด

๑๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๑๕

นางสาวนิภาวรรณ วินมา
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๑๖
นางสาวบุษบาวรรณ มิชาวนา

๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๑๗

นางสาวปยานุช นาคมี
๒๗/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๑๘

นายพีรพัฒน์ วาดรับ
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๑๙

นางสาววันดี คำหล่อ

๒๓/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๒๐
นายวิรภัทร เอียมมะ

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๒๑

นายศรัณย์ ศิริ
๑๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๒๒

นางสาวศิรประภา ขุนคงเสถียร
๒๕/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๒๓

นายสุทธิพงศ์ ทิมแปน
๑๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๒๔

นายสุรัตน์ สมบัติ
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๒๕

นายอภิสิทธิ

์

นาคคงคำ
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๒๖

นางสาวอริศรา กิจเกษม
๑๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๒๗

นางสาวกนกพร อู่นาท
๑๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๒๘

นางสาวกนกวรรณ ยศปญญา
๒๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๒๙

นายธนศักดิ

์

จันทร์สดใส
๓๑/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๔ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๘๓๐
นางสาวธาวิณี จ่อด้วง

๐๓/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๓๑

นางสาวนภัสวรรณ ทองเครือมา
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๓๒

นายปณณวิชญ์ อุทธา
๑๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๓๓

นายพลพล ทาร่อน
๐๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๓๔

นางสาวพัชรา ไชยยะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๓๕

นางสาวรัชนี อ่อนสิงห์
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๓๖

นางสาวรุ่งทิวา แซ่ห่าน
๒๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๓๗

นางสาววรันธร อาณารัตน์
๒๗/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๓๘

นางสาววัชรีพร กลินขำ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๓๙

นางสาววไลพร อาจหาญ
๐๗/๐๒/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๔๐
นางสาวศุภาลักษณ์ ภู่เกษ

๒๑/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๔๑

นางสาวสิริพร ชุนกองฮอ
๑๘/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๔๒

นางสาวสุธาสินี ปานเกิด
๐๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๔๓

นายอมรเทพ ภูศรีเทศ
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๔๔

นางสาวนรินทร์พร แก้วดา
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๔๕

นางสาวเบญญทิพย์ อุ่นอารีย์
๑๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๔๖

นางสาวปนมนัส ใจจู
๒๙/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๔๗

นางปราณีต ธีระกาญจน์
๐๓/๐๓/๒๕๐๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๔๘

เด็กชายกิตติเดช เต้าทอง
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๔๙

เด็กหญิงศิวาพร ตะกรุดราช
๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๕๐
นางสาวกรรณิการ์ เทพจันทร์

๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๕๑

นางสาวจันทิมา ด้วงแจ่ม
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๕๒

นางสาวชญาดา จิตติธารัตน์

๒๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๕๓

นายธนพัฒน์ มูลราช
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๕๔

นางสาวปยะฉัตร เกิดผาสุข
๐๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๕๕

นางสาวสุภาพร ทองแสน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๕๖

นางสาวสโรชา ช้างน้อย
๒๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๕๗

นางสาวเนตรนภา ทาใส
๑๗/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๕๘

นางสาวชนิกานต์ ตุ้มปุก
๐๙/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๕๙

นางสาวชนิดา แดงดี
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๖๐
นางสาวรัตนาภรณ์ ถนอมศรี

๒๐/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๖๑

นางสาวสิริมา แสงทองคำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๖๒

นางสาวอนัตตา มีศรี
๑๙/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๖๓

นางสาวญาสุมิน คชสุวรรณ
๐๘/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๖๔

นายทิวัตถ์ สีทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๕ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๘๖๕

นางสาวนัฐพร พงษ์เหล็ง
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๖๖

นางสาวนำทิพย์ รืนสุภาพ

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๖๗

นางสาวศุจินธร แตงเกิด
๑๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๖๘

นางสาวสุดา ดีแก้ว
๐๒/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๖๙

นางสาวสุทธิษา มาเทียน
๒๕/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๗๐
นายสุรเชษฐ์ ใจปง

๑๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๗๑

นายอนาวิน เกษทอง
๑๒/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๗๒

นางสาวเสาวรส บัวเกตุ
๐๓/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๗๓

นางสาวแพรไหม ยุงทอง
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๗๔

นางสาวกัณฐิกา กุลมาก
๐๕/๑๒/๒๕๔๐

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๗๕

นายจักรี อ่อนชนะ
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๗๖

นายนัฐพล ช้างทอง
๑๒/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๗๗

นายภานุวัฒน์ ทองใบน้อย
๐๔/๐๔/๒๕๔๐

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๗๘

นางสาวฤทัย ทองพันช่าง
๓๐/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๗๙

นางสาวศศิวิมล สายทอง
๐๕/๐๙/๒๕๔๐

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๘๐
นางสาวสิริวิมล ตรีวงษ์

๑๑/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๘๑

นางสาวสุมาลี อินทุภูติ

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๘๒

นายอดิศักดิ

์

บุญลำ
๐๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดกรับพวงเหนือ  

พล ๓๖๕๙/๐๘๘๓

เด็กหญิงกนกพร รอดรัก
๒๙/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๘๔

เด็กหญิงณัฐชยา เนตรศรี
๒๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๘๕

เด็กหญิงพฤกษา มันใหญ่

่

๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๘๖

เด็กหญิงมัณฑนา มาดงทอง
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๘๗

เด็กหญิงรัตติกา บัวยิม

้

๐๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๘๘

เด็กหญิงลักขณา ปองคูหลวง

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๘๙

เด็กหญิงสุทธิกานต์ โคกน้อย
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๙๐
เด็กชายเหนือเมฆ มันใหญ่

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๙๑

เด็กชายเอกชัย รุ่งชืน

่

๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๙๒

เด็กหญิงวิมลสิริ สุทธิผุย
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๙๓

เด็กหญิงศุภร จันทะคุณ
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๙๔

เด็กหญิงสุพิชญา คำตัน
๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๙๕

เด็กหญิงสุรีรัตน์ ธรรมวงษ์
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๙๖
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หล่ออินทร์

๐๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๙๗

เด็กชายกิตติกร ดวงอุปะ
๒๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๙๘

เด็กหญิงจงกลนี สีฟอง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๘๙๙

นายธนากร มาพันนะ

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๖ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๙๐๐
เด็กหญิงนิรัชพร สีกุม

๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๐๑
เด็กชายพงษกร กรมโนนไทย

๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๐๒
เด็กหญิงพิชชาพร เดชเทศ

๒๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๐๓
เด็กหญิงศศิกานต์ จันทะคุณ

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๐๔
เด็กชายศิรสิทธิ

์

เรืองนุช
๑๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๐๕
เด็กหญิงศุลีพร ชมเชย

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๐๖
เด็กชายสิทธิชัย จันทะคุณ

๒๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๐๗
เด็กหญิงสุวิมล ปองคูหลวง

๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๐๘
เด็กหญิงอรอนงค์ อิมวงค์

่

๐๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๐๙
เด็กชายไชยเดช อ้ายกุลนา

๒๕/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๑๐
นางสาวนัฐชนันทน์ นามวงษา

๐๘/๐๙/๒๕๒๙

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๑๑

เด็กชายณรงค์ วงษ์หมุด
๑๐/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๑๒

เด็กหญิงณิชาพัฒน์ พ่วงแตง
๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๑๓

เด็กหญิงพจนา ชุ่มขันธ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๑๔

เด็กหญิงพัชราภา ทิมเทศ
๑๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๑๕

เด็กหญิงรุ้งนภา สมีเพ็ชร
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๑๖

เด็กหญิงวริศรา สีหะวงษ์
๐๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๑๗

เด็กหญิงวารุณี มาทา
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๑๘

เด็กหญิงศุรดา ศรีเหรา
๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๑๙

เด็กหญิงอภิสนันท์ ประทุมรัตน์
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทอง วัดชุมแสง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๒๐
เด็กหญิงสุพรรณษา บัวยิม

้

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๒๑

เด็กชายอภินันท์ นาคเครือมี
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๒๒

เด็กชายกฤษนัย นาคดี
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๒๓

เด็กหญิงขวัญพิชชา พุฒนาค
๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๒๔

เด็กชายธนดล ปองนำไผ่
๑๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๒๕

เด็กชายธรรมสรณ์ อยู่ปญญา
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๒๖

เด็กชายธันวา อุปวัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๒๗

เด็กชายธีรวัฒน์ จันทรศรี
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๒๘

เด็กหญิงมุขมณี โพโต
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๒๙

เด็กหญิงวริศรา หมอกทา
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๓๐
เด็กชายอนุกูล นวลปอง

๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๓๑

เด็กชายเจนณรงค์ นวลอยู่
๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๓๒

เด็กชายตรีรัตน์ พุฒนาค
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๓๓

เด็กชายกรวิชญ์ ศรีหนองบัว
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๓๔

เด็กชายคเนศ เอียมอ่อน

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๗ / ๕๔
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๙๓๕

เด็กชายชิตพล ทิมเทศ

๒๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๓๖

เด็กชายธนกฤต เพชรเกตุเมือง
๑๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๓๗

เด็กชายธนายุทธ พุทธนาค
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๓๘

เด็กหญิงภัทรพร อำปราง
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๓๙

เด็กหญิงยุพาพรรณ อยู่ปญญา
๒๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๔๐
เด็กหญิงวรัมพร นวลอยู่

๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๔๑

เด็กชายวีรเทพ เปรมปรี
๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๔๒

เด็กชายอดิเทพ ติอิน
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๔๓

เด็กชายอักษร ธรรมรังษี
๑๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๔๔

นายกฤษณะ พุฒนาค
๐๙/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๔๕

เด็กชายจิรานุวัตน์ สอนปน

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๔๖

นางสาวชนนิพา มันหิว

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๔๗

นายชานนท์ คำเทียน
๒๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๔๘

เด็กชายชเนรินทร์ แก้วสกุลณี
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๔๙

นางสาวฐานิกา ชารี
๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๕๐
นางสาวฐานิตา ชารี

๐๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๕๑

เด็กหญิงฐิติพร ยอดแก้ว
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๕๒

เด็กหญิงณัฐณิชา นวลอยู่
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๕๓

เด็กหญิงณัฐพร พุ่มพวง
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๕๔

เด็กชายธนพงษ์ น้อยอินทร์
๐๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๕๕

เด็กชายธนพล บัวยิม

้

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๕๖

เด็กชายนนทวัฒน์ พุฒนาค

๑๘/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๕๗

เด็กหญิงนลินทิพย์ ยอดแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๕๘

เด็กหญิงพีรยา นาคเครือมี
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๕๙

นายภาณุพงษ์ นวลปอง
๐๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๖๐
เด็กหญิงมนัสวี แก้วเอียม

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๖๑

นายรัตนพล ทาหอม
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๖๒

เด็กชายวรภพ อินยา
๑๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๖๓

นายศุภกร อินยา
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๖๔

เด็กชายสุธีพล เขียวรี
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๖๕

เด็กชายหาญกล้า ทับเชียงทอง
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๖๖

นายสมศักดิ

์

ทองจันทร์
๒๓/๑๑/๒๕๐๒

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๖๗

นางสาวเนตรนภา เอียมพุก

่

๐๑/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๖๘

นายธงชัย ปนพงษ์
๐๑/๐๑/๒๕๐๕

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๖๙

นางสาวสภัธชนก เพชรพงษ์
๑๗/๐๕/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๘ / ๕๔
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๐๙๗๐
นางสาวโสภิดา จิตสุวรรณ

๒๓/๐๒/๒๕๓๓

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๗๑

นางธณงพร โจมาลา
๐๗/๐๔/๒๕๒๓

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๖๕๙/๐๙๗๒

เด็กชายวุฒิชัย ทองหวน
๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๗๓

เด็กชายพงศธรณ์ มันชาวนา

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๗๔

นายเชิญ น้อยโพธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๐๗
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๗๕

นายสราวุธ เอียมจ้อย

่

๐๑/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๗๖

นายวินัย นามเสนา
๐๖/๐๔/๒๕๑๗

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๗๗

นายอลงกต สถิรโรจน์
๐๖/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๗๘

นายธนสาร สีบุ
๐๖/๐๖/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๗๙

นายศาสตราวุธ เกิดกัน
๓๑/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๘๐
นายไพรัช ตังใจ

้

๒๓/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๘๑

นายธันวา อินผ่อง

๑๖/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๘๒

นายปยะ ณ สงขลา
๐๑/๐๖/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๘๓

นายสมบัติ กึนสี
๓๑/๐๘/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๘๔

นายสุชัน พุกนุ่น
๒๑/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๘๕

นายสมพร บัวพันธุ์
๒๒/๐๑/๒๕๒๔

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๘๖

นายสามารถ ทองพูล
๑๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๘๗

นายอภิวัฒน์ นาคสมบูรณ์

๑๘/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๘๘

นายปารเมศ หมู่อุบล
๐๘/๑๑/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๘๙

นายเอ ยอดเกตุ
๐๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๙๐
นายกำธร ผิวทอง

๐๑/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๙๑

นายยงยุทธ ปนจัน

่

๑๑/๐๖/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๙๒

นายวุฒธิพันธ์ บุญพันธ์
๒๗/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๙๓

นายวัชรพงษ์ วงค์จันทร์ต๊ะ
๐๙/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๙๔

นายอุดมเดช คงเพ็ชร
๐๖/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๙๕

นายธนิ เชยเทิบ
๐๑/๑๑/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๙๖

นายณัฐพร กล้าสารีกิจ

๒๙/๑๒/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๐๙๙๗

นางดวงดาว นวลมะ
๐๘/๐๖/๒๕๐๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๙๘

นางติม

๋

ผายวัฒน์
๒๙/๐๗/๒๕๐๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๐๙๙๙

นางพเยาว์ บัวมาก
๑๙/๐๗/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๐๐
นางมุดจริน ทวีหันต์

๑๒/๐๑/๒๕๑๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๐๑
นางสาวพิชชาอร มิตรชืน

่

๑๒/๐๘/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๐๒
นางฐิติมา คนหลัก

๒๔/๐๓/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๐๓
นางสาวอุษา อยู่มณเฑียร

๒๙/๐๘/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๐๔
นางสาวพัลลภา ท้วมทอง

๐๑/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๙ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๐๐๕
นางทิพวรรณ ทับทิม

๒๓/๐๗/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๐๖
นางสาวมลฤดี บัวหอม

๑๔/๐๔/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๐๗
นางสมจิตร จันทร์คุ้ม

๒๖/๐๙/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๐๘
นางสาววันวิสา สังข์เรือง

๐๒/๐๘/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๐๙
นางสาวฑัณทิรา คงอินทร์

๒๐/๐๔/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๑๐
นางเพ็ญศิริ คล้ายทรัพย์

๐๕/๑๐/๒๕๓๐
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๑๑

นางสาวกนกวรรณ เหมม่วง
๒๐/๐๗/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๑๒

นางสาวธารทิพย์ สิงพราม
๐๙/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๑๓

นางสาวสุกัญญา แสงรัตน์
๒๕/๐๙/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๑๔

นางสาวจินตนา ผิววรรณ์
๐๒/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๑๕

นางสาวพรวรินทร์ ธนาบุรินทร์เลิศ
๐๒/๑๐/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๑๖

นางสาวเอมวิกา บรรจงกลัด
๐๔/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๑๗

นางสาวปราณี เยโท้
๐๗/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๑๘

นางสาวปานทิพย์ ศักดิดี

์

๑๔/๐๕/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๑๙

นางสาวเมย์ทินี นุชชม
๐๗/๑๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๒๐
นายสงวน ปอมประเสริฐ

๐๖/๐๒/๒๔๙๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๒๑

นายสมบูรณ์ ดิษประภัส
๐๙/๐๒/๒๔๙๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๒๒

นายวีระพงษ์ ชัยเวศ
๐๑/๐๑/๒๔๙๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๒๓

นายเดชธนา เชียงปว
๐๘/๐๔/๒๕๐๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๒๔

นายบังเอิญ รอดพันธ์
๑๙/๐๔/๒๕๐๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๒๕

นายแดง เซ็นงาม
๑๑/๐๙/๒๕๐๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๒๖

นายธนภัทร อนันต์
๐๗/๐๕/๒๕๐๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๒๗

นายเผด็จ ทัดแก้ว
๑๒/๐๗/๒๕๐๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๒๘

นายสมาน บุญสาร
๑๖/๐๓/๒๕๐๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๒๙

นายสมศักดิ

์

ปรางค์ทอง
๐๗/๐๑/๒๕๐๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๓๐
นายฮวา แซ่เกา

๐๗/๐๘/๒๕๐๓
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๓๑

นายปกปอง บุญจันทร์
๑๗/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๓๒

นายสนาม ทิพย์ขำ
๒๔/๐๒/๒๕๐๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๓๓

นายสุวรรณ์ เริมพงษ์

่

๐๑/๐๑/๒๕๐๔
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๓๔

นายบุญมี พรมคง
๐๑/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๓๕

นายวรวุฒิ ไม้แดง
๑๑/๐๙/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๓๖

นายสนม นวลคำ
๑๔/๐๖/๒๕๐๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๓๗

นายสมชาย ชูกลิน

่

๑๗/๐๔/๒๕๐๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๓๘

นายสุรศักดิ

์

ไอยะรา
๐๑/๐๓/๒๕๐๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๓๙

นายสุรศักดิ

์

นาคะรัตน์วิจิตร์
๐๘/๐๖/๒๕๐๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๐ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๐๔๐
นายคัมภีร์ พูสุข

๐๔/๑๐/๒๕๐๘
เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๔๑

นายอำไพร แสนคำกง
๓๐/๐๖/๒๕๐๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๔๒

นายจะ แซ่โซ้ง
๐๑/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๔๓

นายสมพงษ์ ศรีประเสริฐ
๐๓/๐๑/๒๕๑๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๔๔

นายจิรวัฒน์ ขุนทองน้อย

๑๕/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๔๕

นายเฒ่า แซ่หาง
๐๒/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๔๖

นายนิรันดร์ กลินสาหร่าย

่

๑๕/๐๔/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๔๗

นายเอกชัย จันทร์นำท่วม
๒๐/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๔๘

นายกิตติชัย อุ่นประชา
๑๕/๐๘/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๔๙

นายกิตติพร เวียงบรรพต
๐๑/๐๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๕๐
นายเกรียงไกร นิมสง่า

่

๐๔/๐๗/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๕๑

นายโกวิท กิติศักดิ

์

๑๒/๐๒/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๕๒

นายจักรพันธ์ มนัสมโนธรรม
๐๒/๐๔/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๕๓

นายอนันต์ อยู่งาม
๐๕/๐๓/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๕๔

นายพันธ์ ไทยเจริญ
๐๒/๐๖/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๕๕

นายมานะ น่วมศรีนวล
๒๗/๐๒/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๕๖

นายสุรเดช สีหล้า
๐๖/๑๐/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๕๗

นายวิโรจน์ ทองเต็ม
๐๔/๐๕/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๕๘

นายนเรศ อินเกตุ
๐๔/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๕๙

นายเอกอมร น้อยดัด
๑๘/๐๖/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๖๐
นายชัยรัตน์ คงแจง

๐๒/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๖๑

นายบัณฑิต แผ้วเกษม
๒๐/๑๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๖๒

นายสมพงษ์ ใจสมัคร
๒๖/๐๖/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๖๓

นายสุรชัย ชำนาญหล่อ
๒๙/๐๙/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๖๔

นายอภิญญา บุญเต็ม
๒๖/๐๑/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๖๕

นายบรรเจิด ทศเชย
๐๘/๐๙/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๖๖

นายสมพร ภูจ้อย
๒๖/๐๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๖๗

นายสุรพัฒน์พงษ์ รัชตารมย์
๐๒/๑๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๖๘

นายกรีฑา คงเพชรศักดิ

์

๐๓/๐๓/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๖๙

นายสมชาย ดวงคำ
๐๗/๐๔/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๗๐
นายอุเทน บุตรสะสม

๑๔/๐๖/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๗๑

นายหน้อย ลุงไส
๐๑/๐๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๗๒

นายคำรณ ราชสุภา
๑๕/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๗๓

นายพศวัต พงษ์นางเมาะ
๐๔/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๗๔

นายวันชัย รัตนรินทร์
๒๔/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๑ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๐๗๕

นายโสภณ ศรีโพธิ

์

๐๓/๐๘/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๗๖

นายอิทธิยาพรรณ แสนสุข
๐๖/๐๒/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๗๗

นายกิตติศักดิ

์

ลือปอ
๐๕/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๗๘

นายจ่า ฉายกล้าหาญ
๐๑/๐๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๗๙

นายดวง เรือนปน
๐๑/๐๖/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๘๐
นายวรัลชญาน์ อาจสูงเนิน

๑๖/๐๘/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๘๑

นายเอกกมล สุนิลหงษ์
๒๔/๑๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๘๒

นายณรงค์ มากบุญ
๑๕/๐๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๘๓

นายภูวดล กันมะโณ

๑๙/๑๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๘๔

นายอัครวิทย์ อิมทับ

้

๑๙/๐๗/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๘๕

นายหงษ์หยก กุลเทศ
๑๘/๐๔/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๘๖

นายจิรชัย นพวัฒนากุล
๑๗/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๘๗

นายเจษฎา ปุนภพสกุล
๐๙/๐๖/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๘๘

นายบรรเจิด มากพันธ์
๒๔/๐๔/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๘๙

นายวีระ ชัยยะ
๐๙/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๙๐
นายสมศักดิ

์

ผาสุข
๓๑/๐๓/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๙๑

นายสันติเวช แสงเพชร
๒๙/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๙๒

นายสุรชัย จุมพิต
๐๖/๑๐/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๙๓

นายอนุรักษ์ วชิรวิทยากร
๐๑/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๙๔

นายอนุวัฒน์ ชางยึ
๐๙/๐๙/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๙๕

นายอาโย่ แยซอกู่
๑๕/๐๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๙๖

นายจำนง นามแสงยา
๑๕/๐๗/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๙๗

นายว่าปอ ศักดิเจริญชัยกุล

์

๒๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๙๘

นายสง่า ผมงาม
๑๓/๐๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๐๙๙

นายสมศักดิศรี

์

แซ่ม้า
๐๗/๐๙/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๐๐
นายสุรสิทธิ

์

คุดช่วง
๐๔/๑๐/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๐๑

นายหิรัญ แซ่ม้า
๐๑/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๐๒

นายเอกภพ สร้อยนาค

๒๑/๑๑/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๐๓

นายธวัช จันทร์คนยง

๒๒/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๐๔

นายประเสริฐ ชาติชาย

๒๙/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๐๕

นายปรีชา ลีลาธรรมสัจจะ
๐๙/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๐๖

นายยุทธนา นนท์ไพบูลย์
๐๒/๐๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๐๗

นายสุทธวิทย์ อัจยุตโภคิน
๑๖/๐๙/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๐๘

นายหยด กองแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๐๙

นายเฉลิมพล สมอ๊อด
๐๙/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๒ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๑๑๐

นายธเนศวร เพ็ญสุวภาพ
๐๖/๐๔/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๑๑

นายนพดล อันนารี

๒๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๑๒

นายพฤตินัย เพ็ชรโรจน์

๑๖/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๑๓

นายปญญา เรืองนิมิตร
๒๒/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๑๔

นายศราวุฒิ กาแฟ
๑๔/๐๓/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๑๕

นายสามารถ อาทิตย์
๒๘/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๑๖

นายสิริ ศรีมหรรณ์
๐๘/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๑๗

นายอรชาติ ศรีธิวงค์ษา
๐๒/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๑๘

นายอาทิตย์ ศิลาวัฒน์
๑๑/๐๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๑๙

นายอิทิกรณ์ โรจนคีรีสันติ
๑๕/๐๖/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๒๐

นายเอกรักษ์ จินดาดี

๒๑/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๒๑

นายกานต์ อิมประยูร

่

๑๓/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๒๒

นายจะดา แอ่หน่อ
๐๑/๐๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๒๓

นายโจ่ทัง ยินดีความ
๐๙/๐๒/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๒๔

นายนิวัฒน์ ยุติธรรม
๒๐/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๒๕

นายวสันต์ คร้ามศรี
๐๔/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๒๖

นายวิชัย อุดมสุข
๓๐/๐๘/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๒๗

นายศุภฤกษ์ สุระกูล
๒๗/๐๔/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๒๘

นายสิทธิชัย สิงสนิท
๒๕/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๒๙

นายสุรศักดิ

์

ชูกะนันท์
๒๖/๐๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๓๐

นายสุริยา เชียงทอง

๒๒/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๓๑

นายจำรูญ แอกุ่ย
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๓๒

นายไตรวิทย์ สารภูมี
๑๔/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๓๓

นายณัฐดนัย ชัยรัตน์

๓๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๓๔

นายเทียนชัย เกตุมณี
๐๖/๐๘/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๓๕

นายนิพนธ์ โรจนคีรีสันติ
๒๙/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๓๖

นายบรรจง นิมอนงค์

่

๑๘/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๓๗

นายปะสี จันทร

่

๐๔/๐๖/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๓๘

นายรณชัย ไหมทอง
๑๙/๐๙/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๓๙

นายร่มเกล้า แซ่ว่าง
๐๑/๐๑/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๔๐

นายสุรัตน์ คงจำนงค์
๑๓/๐๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๔๑

นายอภิเชษฐ์ สีลาพัฒน์

๒๑/๑๒/๒๕๒๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๔๒

นายขุนพล มิงมานิต

่

๐๑/๐๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๔๓

นายจำนอง ทิมทอง
๑๗/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๔๔

นายทวีศักดิ

์

อินต๊ะวงค์
๒๙/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๓ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๑๔๕

นายพล้าย เริงไม
๑๖/๐๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๔๖

นายวรลักษณ์ ปญญาไว
๐๖/๐๖/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๔๗

นายสมคิด บุญประเสริฐ

๑๒/๑๑/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๔๘

นายสุเทพ บุญแหยม
๐๒/๐๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๔๙

นายอนุศักดิ

์

คำตุ
๐๑/๐๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๕๐

นายกรวิก กิตติปรีชา
๒๙/๐๘/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๕๑

นายคมสันต์ สีนาค
๑๗/๐๙/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๕๒

นายจุมพฎ มงคลสถิตย์
๒๐/๐๓/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๕๓

นายพิเชษฐ ด้วงมา
๓๐/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๕๔

นายวรวิทย์ โฆษสิทธิเกษม
๐๓/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๕๕

นายสาโรจน์ เผ่าคนชม
๐๖/๐๕/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๕๖

นายชาตรี แซ่เลาย้า
๐๒/๐๗/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๕๗

นายรณชัย คงอ่อน
๒๖/๐๔/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๕๘

นายรพีภัทร

เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๒๓/๐๘/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๕๙

นายวิชญ์วริน โพธิรังษีเทพ
๒๐/๐๙/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๖๐

นายวิษณุ อ่อนอยู่
๐๑/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๖๑

นายวัฒนา หลงพิมาย
๐๑/๑๐/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๖๒

นายไทยรุ่ง สวนม่วง
๐๙/๐๗/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๖๓

นายธีรยุทธ ศรีคำ
๑๗/๐๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๖๔

นายธันยบูรณ์ รืนสุคนธ์

่

๐๘/๐๓/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๖๕

นายเรวัฒน์ อำจิว

๋

๑๙/๑๐/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๖๖

นายรุ่งอรุณ บัวรอด
๐๘/๐๗/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๖๗

นายคำรณ ชูศรี
๐๕/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๖๘

นายชัยวัฒน์ พัดกล่อม

๒๖/๑๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๖๙

นายสุรชาติ แซ่วะ
๐๒/๑๐/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๗๐

นายอนุพงษ์ รัตน์เพ็ชร์
๒๕/๐๑/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๗๑

นายธีรเทพ แซ่เฮ้อ
๐๑/๐๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๗๒

นายนพดล โพธิทอง

์

๒๘/๑๑/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๗๓

นายพรหมมินทร์ ตาใจ

๑๑/๑๒/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๗๔

นายศุภโชค เครืออยู่
๑๙/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๗๕

นายอาทิตย์ชัย แซ่เล่า
๒๐/๐๓/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๗๖

นายกฤษดา แสนซุ้ง
๐๖/๐๑/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๗๗

นายประทาน แสงอุ่น
๑๓/๐๖/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วัดวังทองวราราม  

พล ๓๖๕๙/๑๑๗๘

เด็กหญิงธัญลักษณ์ พลธิ
๑๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๕๙/๑๑๗๙

เด็กหญิงวิลาสินี ห่มซ้าย
๐๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วัดวังนกแอ่น  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๔ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๑๘๐

เด็กหญิงใบเฟร์น ขันตีทัน
๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๕๙/๑๑๘๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ พลธิ
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๕๙/๑๑๘๒

เด็กชายธันยธร สุขผล

๑๙/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๕๙/๑๑๘๓

เด็กหญิงอัญญาณี แย้มอำ
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๕๙/๑๑๘๔

เด็กหญิงกนกวรรณ มาไชยนาม
๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๕๙/๑๑๘๕

เด็กหญิงกิตติยา หอมสุด
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๕๙/๑๑๘๖

นางสาวชลิตา แก้วเกิด
๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๕๙/๑๑๘๗

นายเจตริน มูลสวัสดิ

์

๒๙/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนสฤษดิเสนาพิทยาคม

์

วัดวังนกแอ่น  

พล ๓๖๕๙/๑๑๘๘

เด็กหญิงกรองพร พูลทรัพย์
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๑๘๙
เด็กหญิงกรองพรรณ์ พูลทรัพย์

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๑๙๐

เด็กหญิงจารุวรรณ ภุมวิภาชน์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๑๙๑

เด็กหญิงญดา กัณหา
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๑๙๒

เด็กหญิงฐานิดา สุขยืนยงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๑๙๓

เด็กหญิงฐิพัฒน์พร พงษ์บ้านไร่
๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๑๙๔

เด็กชายธเนศ ต่างจรูญ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๑๙๕

เด็กหญิงนพเก้า คงทัน

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๑๙๖

เด็กหญิงนฤมล โยไธสง
๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๑๙๗

เด็กหญิงปยธิดา ปอมเพ็ชรทอง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๑๙๘

เด็กหญิงพัชราพร บุตรา
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๑๙๙

เด็กหญิงพิริยา สังข์ปา
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๐๐
เด็กหญิงยุรวรรณ พงพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๐๑

เด็กชายรัชชานนท์ รัตนะ
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๐๒

เด็กหญิงฤทัยทิพย์ บัวแก้ว
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๐๓

เด็กหญิงสรัญญา สร้อยสูงเนิน
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๐๔

เด็กหญิงสิริธัญญ์ สุวรรณ์ดวง
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๐๕

เด็กชายอดิศา คะเลรัมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๐๖

เด็กหญิงใบบุญ มณีมาศ
๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๐๗

เด็กชายจิรวัฒน์ เกรกกระโทก
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๐๘

เด็กชายชนวีร์ คร้ามครัน
๓๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๐๙

เด็กชายชานนท์ เครือสา
๑๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๑๐

เด็กชายชินวัฒน์ ภูเวียง

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๑๑

เด็กชายณัฐวุฒิ สร้อยระย้า
๑๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๑๒

เด็กหญิงธนพร นะวัน

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๑๓

เด็กหญิงธรัญญา พูลเผ่าดำรงค์

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๑๔

เด็กชายธีรภัทร์ สีกาสัง
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๕ / ๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๒๑๕

เด็กชายรณชัย อินทุยศ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๑๖

เด็กหญิงสุภานันท์ ควรสมบัติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๑๗

เด็กชายสุวรรณวิทย์ ขาวสะอาด
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๑๘

เด็กหญิงหทัยรัตน์ สุขยืนยงค์
๓๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๑๙

เด็กหญิงอติกานต์ ยืนชีวิต
๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๒๐

เด็กชายอนันต์ เครือมี
๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๒๑

เด็กชายอนุเดช ปานปน
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๒๒

เด็กหญิงกัลยรัตน์ ผิวเฉียง
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๒๓

เด็กหญิงจีรประภา ทองพูล
๒๓/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๒๔

เด็กชายณัฐอมร อำสำลี

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๒๕

เด็กหญิงณิชาพัชร์ พานิชผล
๐๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๒๖

เด็กหญิงนิตยา ราพา
๑๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๒๗

เด็กชายปณฑ์ธร แสงพิม
๐๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๒๘

เด็กหญิงพรชนก หวังหนู
๒๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๒๙

เด็กหญิงพรรษา กลินฟุง

่

๑๗/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๓๐

เด็กชายพีรพัฒน์ แก้วคำมี
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๓๑

เด็กหญิงลลิตา อินแตง
๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๓๒

เด็กชายวงศ์กร เครือมี
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๓๓

เด็กหญิงวลัยพรรณ มันคงดี

่

๒๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๓๔

เด็กหญิงวัลวลี แก้วกล้า
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๓๕
เด็กหญิงวิวรรณรัตน์ มากด่าน

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๓๖

เด็กหญิงสรารัตน์ บัวแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๓๗

เด็กชายสราวุฒิ พลเยียม

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๓๘

เด็กหญิงสุกฤตา พานิชย์
๒๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๓๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ สมสอาด
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๔๐

เด็กหญิงสุทัตตา บำรุงดี
๐๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๔๑

เด็กหญิงสุพรรณษา เรืองศรี
๐๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๔๒

เด็กหญิงสุภัทรา โพธิหล้า

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๔๓

เด็กชายสุวรรณ อ่อนจ้าย
๒๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๔๔

เด็กหญิงสโรชา บัวแก้ว

๑๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๔๕

เด็กหญิงอมรัตน์ ราชสมณะ
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๔๖

เด็กหญิงอรทัย ศรีหะบุตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๔๗

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

แหล่งหล้า
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๔๘

นายกีรติ แสงคำมี

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๔๙

นางสาวพรจุรา สีแจ้ง
๐๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๖ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๒๕๐

นางสาวพรพิณ เผ่าพันธ์แปลก

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๕๑

นางสาวรัตติกาล ลำพึง

๑๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๕๒
เด็กหญิงลัดดาวรรณ อ่างเรือง

๒๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๕๓

เด็กชายวรชิต คำสวัสดิ

์

๑๘/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๕๔

นางสาววรรณภา มูลสวัสดิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๕๕

เด็กชายศรัณย์ ศรีพรม
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๕๖

นางสาวสราทิพย์ บุญเปลียน

่

๒๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๕๗

นางสาวบุษยา ทับทิมทอง
๒๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๕๘

นางสาวปนัชดา สอนชาวเรือ
๒๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๒๕๙

เด็กหญิงกรทิพย์ วัดประตูมอญ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๖๐

เด็กชายจักรินทร์ ลำพึง
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๖๑

เด็กหญิงชลดา อุทุมรัตน์
๐๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๖๒

เด็กชายฐิติกร อาจไชยชนะ
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๖๓

เด็กชายธีรวุฒิ จันทะขึน

้

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๖๔

เด็กชายพงศกร สอนชาวเรือ
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๖๕

เด็กหญิงพัชรินทร์ เรืองจุ้ย
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๖๖

เด็กหญิงพิมพ์รวีย์ อ่อนสี
๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๖๗

เด็กชายพิสิษฐุ์ หิรัญธำรงค์
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๖๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ศรีแก้ว
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๖๙

เด็กหญิงวิชญาดา สาฉิมพลี
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๗๐

เด็กหญิงวิราวรรณ สระแสง
๑๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๗๑

เด็กหญิงสุนันทา หลุ่นประพันธ์
๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๗๒

เด็กชายสุเมธ คอแอ่น
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๗๓

เด็กหญิงอรอุมา ทองบุญมี
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๗๔

เด็กหญิงอรไพลิน พันท้วม
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๗๕
เด็กหญิงโชติกาญจน์ ไกยะวรรณ

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๗๖

เด็กชายกณวรรธน์ พลภักดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๗๗

เด็กหญิงกรรณิกา สาราจันทร์
๐๖/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๗๘

เด็กหญิงจันหอม เหม็งสามเรือน
๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๗๙

เด็กชายธีรเทพ วงแหวน
๐๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๘๐

เด็กหญิงลักขณา ทัพเลิก
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๘๑

เด็กหญิงศศิธร ประสมทรัพย์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๘๒

เด็กชายศุภกร บุญชู
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๘๓

เด็กชายจิรานุวัฒน์ แสงสี
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านคลองดู่ วัดคลองดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๒๘๔

เด็กชายนพเกตุ ถุงอินทร์
๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ วัดคลองดู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๗ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๒๘๕

เด็กหญิงนฤมล มะจันลา
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองดู่ วัดคลองดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๒๘๖

เด็กชายวรพล กาสูงเนิน
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองดู่ วัดคลองดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๒๘๗

เด็กชายศุภณัฐ บุญมี
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองดู่ วัดคลองดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๒๘๘

เด็กหญิงกนกวรรณ กาสูงเนิน
๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๘๙

เด็กชายกษิวัฒณ์ ทองคำ
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๙๐

เด็กหญิงตวงพร ลับกระโทก
๐๖/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๙๑

เด็กชายธนัญกรณ์ สุขโชติ
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๙๒

เด็กหญิงธีราพรรณ คร้ามครัน
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๙๓

เด็กหญิงปลิตา บัวจอม
๐๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๙๔

เด็กชายมนตรี แก่นหมวก
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๙๕

เด็กหญิงวรรณา จันชาวนา
๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๙๖

เด็กหญิงวริศรา บุญพันธ์
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๙๗

เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ

์

แสงอ่อน
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๙๘

เด็กหญิงนันทกา ใจดี

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๒๙๙

เด็กหญิงภาพิมล ผลบุญ
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๐๐
เด็กหญิงมธุริน บุตรพรม

๐๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๐๑

เด็กหญิงวสุนันท์ ใจดี
๑๘/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๐๒

เด็กหญิงหทัย พินิจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๐๓

เด็กหญิงนวนันท์ แก้วพิภพ
๒๗/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๐๔

เด็กชายภราดร ตรีศาสตร์
๐๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๐๕

เด็กหญิงจริยา น้อยม่วง
๒๐/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๖๕๙/๑๓๐๖

เด็กหญิงฐิติพร สิงหรักษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๖๕๙/๑๓๐๗

เด็กหญิงธวัลรัตน์ คำดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๖๕๙/๑๓๐๘

เด็กหญิงนรกมล สิงคำมุง
๐๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๖๕๙/๑๓๐๙

เด็กชายปณณวัฒน์ หมืนคำลือ

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๖๕๙/๑๓๑๐

เด็กหญิงพนมพร พูนผล
๑๓/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๖๕๙/๑๓๑๑

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ภูมิดี
๐๓/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๖๕๙/๑๓๑๒

เด็กชายพิสิษฐ์ วงพิมเสน
๒๕/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๖๕๙/๑๓๑๓

เด็กชายหิรัญ แซ่ตัง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๖๕๙/๑๓๑๔

เด็กหญิงณิชาภัทร ทิมปาน
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๖๕๙/๑๓๑๕

เด็กหญิงมณฑิตา จันดาวงษ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำกุ่ม วัดนาเมือง  

พล ๓๖๕๙/๑๓๑๖

เด็กหญิงณัฐพร จันทอง
๐๑/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาลานข้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๑๗

เด็กชายพิสิษฐ์ นุระธะนะ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาลานข้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๑๘

เด็กหญิงศิริวรรณ ปริญญา
๑๙/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาลานข้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๑๙

เด็กหญิงจารวี แก้วกองทรัพย์
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๘ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๓๒๐

เด็กชายชนัดพล สารช้างอ่อน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๒๑

เด็กหญิงดลฤดี สุขคำภา
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๒๒

เด็กชายธนวันต์ จันทร์น้อย
๐๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาลานข้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๒๓

เด็กหญิงกมลฉัตร ยศสุวรรณ์
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๒๔

เด็กชายจิรเมธ น้อยเมือง
๓๐/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๒๕

นางสาวกุลสตรี แจ่มพวง
๐๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๒๖

นางสาวศิริพร หนูตา
๒๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๒๗

นายอภิรักษ์ แย้มเลียง

้

๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๒๘

นางสาวลัดดาวัลย์ ศรีท้วม
๒๖/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๒๙

นางสาวนวพรรษ เหลาทอน
๐๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๓๐

นายเนติพงษ์ สุขเง่า
๑๕/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๓๑

เด็กชายสรศักดิ

์

นาคย่านยาว
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๓๒

เด็กชายชัยชนะ กันทะวัน
๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๓๓

เด็กชายชาญวิทย์ ทรงพุฒ

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๓๔

เด็กชายยุทธนา จันทรา
๒๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๓๕

เด็กหญิงศรินทร์ดา พิมเสน
๓๐/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๓๓๖

นางสาวอรพินทุ์ อินทรอัมพร
๒๑/๐๙/๒๕๑๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๖๕๙/๑๓๓๗

นายวีระวัฒน์ เชือบุญมี

้

๒๖/๐๘/๒๕๔๓

วิทยาลัยการอาชีพนครไทย วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๓๓๘

เด็กหญิงณัฏฐณิชา ด้วงนาค
๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๓๙

เด็กชายทัชพล บุญเฟอง
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๔๐

เด็กหญิงธนัชพร เหลืองอ่อน
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๔๑

เด็กชายนนทพัทธ์ นพคุณ
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๔๒

เด็กหญิงฟาตรีมา จำปาทอง
๐๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๔๓

เด็กชายวชิรวิทย์ อุประปุย
๐๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๔๔

เด็กชายวุฒิภัทร พึงพวก

่

๑๘/๐๔/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๔๕

เด็กหญิงสมาภรณ์ ด่อนแผ้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๔๖

เด็กหญิงหนึงฤดี

่

คงปนนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๔๗

เด็กชายอนุเทพ บุตรตา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๔๘

เด็กหญิงทิพย์ทิวา หาญสายพา
๒๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๔๙

เด็กหญิงสุกัญญา ศรีบุญเรือง
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโปงกะเฌอ วัดโปงกะเฌอ  

พล ๓๖๕๙/๑๓๕๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มีเล้

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๕๑

เด็กหญิงจิรนันท์ คงปนนา
๓๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๕๒

เด็กหญิงณัฐทิชา จันมีเทศ
๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๕๓

เด็กชายธวัชชัย พรมมาอินทร์
๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๕๔

เด็กหญิงธิติมา จันทร์ขันศรี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๙ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๓๕๕

เด็กชายปฏิพัทธ์ สุขมามอญ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๕๖

เด็กหญิงปยาพัชร จำนงค์ศิลป
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๕๗

เด็กหญิงสุพรรณ์ษา ชูคง
๑๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๕๘

เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

เกตุแสง
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๕๙

เด็กหญิงอริสรา ทิมแห้ว
๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๖๐

เด็กหญิงอิสรีย์ กลินเกตุ

่

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๖๑

เด็กหญิงโยธกา มีควร
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๖๒

เด็กชายกฤษฎา พันโสดา
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๖๓

เด็กชายชัยวัฒน์ ตาแสนแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๖๔

เด็กชายฐิติวัฒน์ สรสันต์
๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๖๕

เด็กหญิงณัฏฐากร ทองไข่
๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๖๖

เด็กชายณัฐวัตร เม็งเกตุ

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๖๗

เด็กชายธีรพงษ์ ชมมี
๑๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๖๘

เด็กหญิงนภัสสร ขำมี
๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๖๙
เด็กหญิงพลอยไพลิน รอดแก้ว

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๗๐

เด็กหญิงพิมพ์ชนก คชรินทร์
๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๗๑

เด็กหญิงเกตุสุดา มีสีเมือง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๗๒
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ตาแสนแก้ว

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๗๓

เด็กหญิงจิดาภา สังข์เครืออยู่
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๗๔

เด็กชายณัฐพงศ์ แก้วคงดี
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๗๕

เด็กหญิงธวัลรัตน์ ภูเหล่าม่วง
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๗๖ เด็กหญิงประพิมพ์ภัทร
จันทร์หน่อ

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๗๗

เด็กหญิงมยุรินทร์ โถงโฉม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๗๘

เด็กหญิงรัชนีพร วังคีรี
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๗๙

เด็กชายสิทธิโชค สมสารี
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๘๐

เด็กหญิงสุภาภัทร มีสุข
๐๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๘๑

นางสาวชลิดา ผสม

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๘๒

นางสาวณัฐกมล อุ่นแก้ว
๒๗/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๘๓

นางสาวธนภรณ์ ชัยสิทธิ

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๘๔

นายธนโชติ นะราศรี
๑๙/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๘๕

นางสาวธันยพร ฤทธิเกรียง
๐๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๘๖

นางสาวธิดารัตน์ ผ่องอ่วย
๒๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๘๗

นางสาวบุษราคัม บุญมาแก้ว
๒๘/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๘๘

นางสาวปนัดดา เชือบุญมี

้

๓๑/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๘๙

เด็กหญิงปริยาภรณ์ แสนบุดดี
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๐ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๓๙๐

นางสาวปาจรีย์ อุ่นไพร
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๙๑

นางสาวพรสวรรค์ ฆ้องคำ
๑๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๙๒

นางสาวพิมพ์นิภา พร้าโมต
๐๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๙๓

นางสาวฟาใส อินแผง
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๙๔

นายภาณุวัฒน์ กรอนกลาง
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๙๕

นางสาวรัตนาภรณ์ จันทคีรี
๐๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๙๖

นางสาววราภรณ์ ฤทธิชัยเจริญ

์

๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๙๗

นางสาวสุดารัตน์ สุขเครือเกิด
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๙๘

นางสาวสุธารส สมนิล
๒๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๓๙๙

นางสาวอรอุมา สาคะนิล
๐๑/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๐๐
นางสาวอารยา อยู่โต

๐๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๐๑

นางสาวโชติมณี นนทะโคตร
๐๔/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๐๒

นางสาวกรรณิการ์ ดวงประเสริฐ
๒๖/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๐๓
นางสาวกิตติมาภรณ์ เอียมสะอาด

่

๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๐๔

นางสาวขนิษฐา แต่งเนตร
๐๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๐๕

นางสาวญานวดี ยวนแห่ว
๑๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๐๖

นายณัฐวุฒิ นิลผาย
๑๖/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๐๗

นางสาวธิดารัตน์ จันแสน
๐๑/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๐๘ นางสาวประกายเดือน
บางศรี

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๐๙

นางสาวปทมพร ทองน้อย
๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๑๐

นางสาวพรเทวี ต๊ะดี
๐๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๑๑

นางสาวภาณุมาศ หมืนอภัย

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๑๒

นายสุรเชษฐ์ อิมชม

่

๑๔/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๑๓

นายอนันตชัย อ่อนด้วง
๐๕/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๑๔

นางสาวอลิสา คงปนนา
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๑๕

นางสาวอวัศยา ทองเมือง
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๑๖

นางสาวเนตรนพิศ สิงขรณ์
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๑๗

นายกิตติพร สาระพร
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๑๘

นางสาวกุลชา ชืนกุล

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๑๙

นางสาวขนิษฐา เพ็งเจ้ย
๐๖/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๒๐

นายจรณินท์ อินทราชา
๐๘/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๒๑

นางสาวชลลดา เรือนอินทร์
๐๒/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๒๒

นางสาวดารานีย์ พุฒหาญ

๑๔/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๒๓

นายตุลยรัชญ์ คลังจง
๒๕/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๒๔

นางสาวทิพย์ชญา ศิริ
๓๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๑ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๔๒๕

นายธงชัย กามะ
๐๒/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๒๖

นางสาวนงนภัส พิมพ์โพธิ

์

๒๒/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๒๗

นางสาวนวลนภา หอมสิงทอง
๑๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๒๘

นางสาวนิรมล สีนาค
๑๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๒๙
นางสาวพลอยไพลิน ทิมวงศ์

๑๗/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๓๐

นางสาวพัชรธิชา มายอด
๐๔/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๓๑

นางสาวพัทธนันท์ ลอยทับเลิศ
๑๓/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๓๒

นางสาวพิมพ์นิภา พระพิมพ์
๒๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๓๓

นายมานัส วงค์เถือน

่

๐๖/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๓๔

นางสาววรฤทัย พร้าโต
๑๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๓๕

นางสาวสุจิตรา ด้วงนาค
๐๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๓๖

นางสาวสุพรรษา หุมหะ
๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๓๗

นางสาวสุภาวดี ศรีลาบัว
๐๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๓๘

นายอนุกูล หมืนคำลือ

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๓๙

นายอิสรา รุ่งแหยม
๐๗/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๔๐

นางสาวเนตรนภา กะสวย
๑๙/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๔๑

นางศวิตา พัวพัน

๒๒/๑๒/๒๕๒๑

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๔๒

นางสาวนลินี กามะ
๓๐/๐๖/๒๕๒๓

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๔๓

นางวัชราพร คงปนนา
๒๓/๐๒/๒๕๑๕

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๔๔๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ยอดวิจารณ์
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๔๕

เด็กหญิงนัฐนันท์ หิมสา
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๔๖

เด็กหญิงปณิดา สอนศรี

๒๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๔๗

เด็กชายภีรพัฒน์ จานตาดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๔๘

เด็กหญิงเกตชดาพร จานตาดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๔๙

เด็กหญิงเมธินี บุญส่ง
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๕๐

เด็กหญิงชนิดา บุญไทย
๐๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๕๑

เด็กหญิงณชนก ศรีพรม
๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๕๒

เด็กหญิงณัฐกมล พิมเสน
๑๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๕๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ เกาะเกิด
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๕๔

เด็กหญิงมนัสนันท์ ม่วงน้อย
๐๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๕๕

เด็กหญิงวิภาภรณ์ สุขศรี
๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๕๖

เด็กหญิงเจนจิรา มีรุณ
๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๕๗
เด็กชายพงศ์ธนวัฒน์ สีเลือม

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๕๘

เด็กหญิงพันชณิตา สุขรัง
๐๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๕๙

เด็กหญิงวันนิสา แสวงศรี
๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๒ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๔๖๐

เด็กชายวินัย โสคำภา
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๖๑

เด็กหญิงอรณิชา บุญเชิดชู

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๖๒

เด็กหญิงเพ็ญนภา โลหะเวช
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๖๓

เด็กชายกตัญู นามกันยา
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๖๔

เด็กชายธนพล มาระวัง
๑๙/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๖๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ธรรมสอน
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๖๖

เด็กหญิงภริดา ราชอินตา
๒๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๖๗

เด็กหญิงภิภาวดี ธรรมสอน
๒๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๖๘

เด็กหญิงวราพร โสประดิษฐ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๖๙

นางสาวสุภาพร โชติเนตร
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๗๐

นายอนุชิต ปงตา
๒๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๗๑

นางสาวเวณุกา พรมรักษา
๑๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๔๗๒

เด็กชายเฉลิมชนม์ อินจันดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๕๙/๑๔๗๓

นางสาววาริญา สุขนาบัว
๑๙/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๖๕๙/๑๔๗๔

เด็กชายยุทธพงษ์ จัดชู

๑๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๕๙/๑๔๗๕

เด็กชายสุภัทร แจ้งโถง
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๖๕๙/๑๔๗๖

เด็กหญิงชลิตา นาคมี
๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม
 

พล ๓๖๕๙/๑๔๗๗

เด็กหญิงจีรนันท์ มะณีจักร์
๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๗๘

เด็กชายชัยนันท์ จันทร์แดง
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๗๙

เด็กหญิงชาลินี วังคีรี
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๘๐

เด็กชายชิดพงษ์ ยศปญญา
๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๘๑

เด็กหญิงณัฏฐณิชา วิไลรัตนากูล

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๘๒

เด็กหญิงณัฐณิชา เชือบุญมี

้

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๘๓

เด็กหญิงณิชา กรุไธสง

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๘๔

เด็กหญิงดวงกมนต์ อุ้ยหะ
๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๘๕

เด็กชายทักษ์ดนัย โพธิทิพย์

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๘๖

เด็กชายธีรภัทธ อยู่คล้าย

๑๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๘๗

เด็กชายนพเก้า ผดุงชาติ
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๘๘

เด็กหญิงบงกชกร ชฎาวงษ์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๘๙

เด็กหญิงพรรณวสา สุขชัง
๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๙๐

เด็กหญิงพิชญาภา ผสม
๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๙๑

เด็กหญิงภคพร เสนานุช
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๙๒

เด็กชายภัทรกร อ่อนศรี
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๙๓

เด็กหญิงภัทรวดี มงคลเฉลิม
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๙๔

เด็กชายภูวิทย์ ศรีแก้ว
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๓ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๔๙๕

เด็กชายยุทธนา ทรงสวัสดิ

์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๙๖

เด็กหญิงรัชชลิตา วันทาแก่น
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๙๗

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ อิมใจกล้า

่

๑๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๙๘
เด็กหญิงรัตน์ตนาพร เชิดกลิน

่

๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๔๙๙

เด็กหญิงวัชราภรณ์ บุญพูล
๐๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๐๐
เด็กชายศุภวิชญ์ เมืองน้อย

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๐๑

เด็กหญิงสกุลณา ปองเงิน
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๐๒
เด็กหญิงหยาดพิรุณ เยาวเรศ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๐๓

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โลหะณี
๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๐๔

เด็กหญิงเมสิณี จูม่วง
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๐๕
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ขวัญใจ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๐๖

เด็กหญิงกมลชนก หลำพริง

้

๑๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๐๗

เด็กหญิงขัติยารัตน์ แก้วโลมา
๒๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๐๘

เด็กหญิงณิชากร น้อยพันธ์
๐๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๐๙

เด็กหญิงนิพาดา เขียวเงิน

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๑๐

เด็กชายพลชัย วิชาชัย
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๑๑

เด็กชายภาสกร เกษามูล
๑๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๑๒

เด็กชายภูชิต พินิจ
๒๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๑๓

เด็กหญิงสุนันทา โคตรชัย
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๑๔

เด็กชายอธิปฐิติกร วิชัยวงษ์
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๑๕
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ กันเกียน

๓๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๑๖

เด็กชายอัศวิน หาญบูรณรักษ์
๐๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๑๗

เด็กชายเจษฎา แก้วโลมา
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๑๘

เด็กชายเอกภพ บุบพันธ์

๑๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๑๙

เด็กหญิงฐิติมา พุ่มเพ็ชร
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๒๐

เด็กหญิงปภาดา อนุสิทย์
๐๕/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๒๑

เด็กหญิงประภัสสร วงค์เดือน
๑๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๒๒

เด็กหญิงอรยา บานแย้ม
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๒๓

เด็กหญิงอาภัสรา กลางจันทรา
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๒๔

เด็กหญิงเนติญา พฤกตาล
๑๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๖๕๙/๑๕๒๕

เด็กหญิงกาญจนา ชัยเสนา
๐๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๒๖

เด็กหญิงนภัสนันท์ มงคลสุข
๐๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๒๗

เด็กหญิงปาจรีย์ กล่อมเกลียง

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๒๘

เด็กชายพงศกร ก้อนทอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๒๙

เด็กชายพาทิศ เพ็งเขียว
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๔ / ๕๔

้
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เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๕๓๐

เด็กชายภูพิพัฒน์ เจนศึก
๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๓๑

เด็กหญิงวราภรณ์ ปอมสาหร่าย
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๓๒

เด็กชายวันเฉลิม ละอองศรี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๓๓

เด็กหญิงสุธิวรรณ สอนสวรรค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๓๔

เด็กชายอภิเดช โฉมงาม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๓๕

เด็กชายธนกร รบศึก
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๓๖

เด็กหญิงภาสินี ปแหล้
๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๓๗

เด็กหญิงเจนจิรา พัตรา
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๓๘

เด็กชายเอกภพ พรมมี

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๓๙

เด็กหญิงณัฏฐกานต์ ก้อนทองดี
๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๔๐

เด็กชายณัฐวัตร จันทร์อำ
๑๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๔๑

เด็กหญิงนริสรา เนียนไทยสง
๓๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๔๒

เด็กหญิงนันทนัช เมืองทอง

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๔๓
เด็กหญิงประทุมทิพย์ ใบอุดม

๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๔๔

เด็กหญิงผุสดี ประสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๔๕

เด็กหญิงรุ่งรัตน์ นะราชา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๔๖

เด็กหญิงลักษิกา จันทร์ทองแดง
๒๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๔๗

เด็กหญิงวณิชชา พรมรักษา
๒๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๔๘

เด็กชายวสุพล พรมรักษา

๑๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๔๙

เด็กหญิงวิยะดา เสาะด้น
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๕๐

เด็กหญิงศศิวิมล กิจเจริญ
๑๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๕๑

เด็กหญิงอรณิชา เอมโคกสลุด
๒๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๕๒

เด็กหญิงอังคณา อินทร์จักร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๕๓

เด็กชายชญานนท์ กัลยา
๐๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๕๔

เด็กชายชัชวาล คงมาศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๕๕

เด็กหญิงณัฐกานต์ กัลยา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๕๖

เด็กชายธันยธรณ์ จีแจ่ม
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๕๗

เด็กหญิงปานไพลิน ม่วงคำ
๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๕๘

เด็กชายภูพิพัฒน์ เขือนเพชร

่

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๕๙

เด็กหญิงวิภารัตน์ ไหวพรม
๒๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๖๐

เด็กชายวุฒิชัย ขันจะ
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๖๑

เด็กชายอดิศร ฟกเทศ
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๖๒

เด็กชายอภิวัฒน์ สังข์ทอง
๑๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๖๓

เด็กหญิงเจนจิรา นรมานิตย์
๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๖๔

เด็กหญิงโสภิดา น้อยพันธ์
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๕ / ๕๔

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๕๖๕

เด็กหญิงกมลรัตน์ มีศักดิ

์

๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๖๖

เด็กหญิงกฤติกา รอบรู้
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๖๗

เด็กชายกิตติศักดิ

์

มากะนัตย์

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๖๘

เด็กหญิงจุฬารัตน์ แสงแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๖๙

เด็กชายณัฐวุฒิ เอียมมา

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๗๐

เด็กหญิงทิพปภา พรมโสภา

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๗๑

เด็กชายธนวัฒน์ แสงแก้ว
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๗๒

เด็กชายธีรภัทร ทิพวัน
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๗๓

เด็กชายนฐภัทร จันทร์สา
๑๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๗๔

เด็กชายนิรันกานต์ สุขมี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๗๕

เด็กหญิงปรายฟา สอนใจ
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๗๖

เด็กชายปยะชาติ มหายนต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๗๗

เด็กชายปยะเทพ แก้วสายยันต์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๗๘

เด็กชายพนธกร สุทธิ
๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๗๙

เด็กหญิงพิชชาพร บุญละคร
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๘๐

เด็กชายพิทวัส มงคล
๑๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๘๑

เด็กชายพีรพงษ์ เรืองแสง
๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๘๒

เด็กชายรัชชานนท์ ทิมทัง

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๘๓

เด็กหญิงวรรณิกา อินขาว
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๘๔

เด็กหญิงวันวิสา เพชรดี
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๘๕

เด็กหญิงศรัณยภัทร น้อยพันธ์
๑๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๘๖

เด็กหญิงสุชานาถ เพชรน้อย
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๘๗

เด็กหญิงสุภาภรณ์ กูลแก้ว
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๘๘

เด็กชายสุรเกียรติ แสงแก้ว
๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๘๙

เด็กหญิงแสงโสม ศรีสมุด
๑๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๙๐

เด็กหญิงพิมธิดา พรมมา
๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๙๑

เด็กชายภัทรานิษฐ์ ศรีเทพ
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๙๒

เด็กชายวศิน อินขาว
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๙๓

เด็กชายวัชรพล อินขาว
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๙๔

เด็กชายอดิสร เวียงวิเศษ
๒๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๙๕

เด็กชายโชคชัย น้อยพันธ์
๒๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๙๖

นายสุรเชษฐ์ โชติมน
๑๒/๑๑/๒๕๒๐

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๙๗

นายวุฒิชัย จิตต์ภิรมย์
๒๑/๐๙/๒๕๒๒

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๖๕๙/๑๕๙๘

เด็กหญิงกัญญารัตน์ หมืนนะลัน

่

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๕๙๙

เด็กชายคริษมายัน มูซอ
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๖ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๖๐๐
เด็กหญิงคีตภัทร กล่อมนุชิต

๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๐๑

เด็กชายจิตรภานุ ขวัญหอม
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๐๒

เด็กชายชนัต จันทร์ธนูศร
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๐๓

เด็กหญิงณริสสา เกษมทรง
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๐๔

เด็กหญิงณัฐชา แก้วสายยันต์
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๐๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ ศรีคำ
๒๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๐๖

เด็กหญิงทิพปภา สุขสวัสดิ

์

๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๐๗

เด็กหญิงปทุมทิพย์ บำเรอราช

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๐๘

เด็กหญิงวรรณิษา พรมรักษา
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๐๙

เด็กหญิงวิไลพร อินทร์แผลง
๒๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๑๐

เด็กหญิงอธิชา เอียมมา

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๑๑

เด็กชายอนุวัฒน์ ฟกทอง
๑๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๑๒

เด็กหญิงภรณ์รัตนา เต่าเถือน

่

๐๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๑๓

เด็กหญิงมลฤดี แก้วกรุงศรี
๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๖๕๙/๑๖๑๔

เด็กหญิงสุทธิดา คงวังทอง
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๖๕๙/๑๖๑๕

เด็กหญิงสุพรรษา กว้างขวาง
๐๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๖๕๙/๑๖๑๖

เด็กหญิงสุพิชชา จิวน้อย

๋

๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๖๕๙/๑๖๑๗

เด็กชายสุรพศ มะกา
๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๖๕๙/๑๖๑๘

เด็กหญิงสุวัลย์ษา ชัยสุข
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๖๕๙/๑๖๑๙

เด็กหญิงฐิติมน สอนมี
๐๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๖๕๙/๑๖๒๐

เด็กหญิงปวีณา เข็มอินทร์
๐๘/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๖๕๙/๑๖๒๑

เด็กหญิงปยนุช แก้วช้างปา

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๖๕๙/๑๖๒๒

เด็กชายนัณทวัฒย์ แพงกิง

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๖๕๙/๑๖๒๓

เด็กชายอัครพล บุญยืนนาน
๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านลำภาศ วัดอัมพรินทร์คูหา  

พล ๓๖๕๙/๑๖๒๔

เด็กหญิงปวริศา เข็มทอง
๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๒๕

เด็กหญิงธมลวรรณ บุญหว่าน
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๒๖

เด็กชายอนุวรรตน์ อ่านชำนาญ
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๒๗

เด็กหญิงกาญจนา แววหงษ์

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๒๘

เด็กหญิงจินดา ชายวอน
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๒๙

เด็กหญิงชนิญาดา ชัยภูมิ
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๓๐

เด็กหญิงพรรณิดา จอยโท
๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๓๑

เด็กหญิงลักษิกา พรหมมา
๐๖/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๓๒

เด็กชายศุภชัย ยอดนิน
๓๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๓๓

เด็กหญิงชาลิสา แสนโคตร
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๓๔

เด็กหญิงมาริสา วิชัย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๗ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๖๓๕

เด็กหญิงกุลจิรา อินทรนา
๐๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๓๖

เด็กหญิงชนกานต์ อุ่นชาวนา
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๓๗

เด็กหญิงมุทิตา งิวผา

้

๐๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๓๘

เด็กหญิงรุ่งไพลิน สอนทน
๒๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ปานเงิน
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๔๐

เด็กชายธันยบูรณ์ พานเงิน
๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๔๑

เด็กหญิงปนสุดา สุขหา
๐๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๔๒

เด็กหญิงลักขณา ภูมิดี
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๔๓

เด็กชายศราวุฒิ บุญยอด
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๔๔

เด็กหญิงสุพรรณษา เหล็กสีนาค
๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๔๕

เด็กชายอนุภัทร ตุนานันท์
๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๔๖

เด็กหญิงอรัญญา กองแกน
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๔๗

เด็กชายณัชพล ถึงสุข
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๔๘

เด็กชายนที อินแตง
๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๔๙

เด็กชายพลวัต วงษ์มานิตย์
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๖๕๙/๑๖๕๐

เด็กหญิงชนิสรา แก้วทุ่ง
๑๔/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๕๑

เด็กหญิงชมพูนุท มันคง

่

๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๕๒

เด็กชายณัฐพงศ์ บุญร้อง

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๕๓

เด็กหญิงณัฐวดี โพทะนันท์
๒๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๕๔

เด็กชายธงชัย มีแสง
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๕๕

เด็กชายบัญญพนต์ ชัยณรงค์
๐๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๕๖

เด็กหญิงปาณิสรา บุญภาค
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๕๗
เด็กหญิงพิมพ์ปรางค์ แก้วโง

๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๕๘

เด็กชายรุ่งโรจน์ ลิมวิลัย

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๕๙

เด็กหญิงวาสนา เขาแก้ว
๒๕/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๖๐

เด็กหญิงสริดา คำพาอินทร์
๒๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๖๑

เด็กชายสหรัฐ จันทร์จำรัส
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๖๒

เด็กชายสิทธิพงศ์ สุขโชติ
๐๕/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๖๓

เด็กชายอภิรักษ์ ยอยยิม

้

๑๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๖๔

เด็กหญิงเนตรนภา สุดแสวง

๑๖/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๖๕

เด็กหญิงณัฐพร ฟาคะนอง
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๖๖

เด็กชายธนพล มานะ
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๖๗

เด็กหญิงปยะวรรณ ทิพย์เวช
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๖๘

เด็กชายชัชวาล จำนงค์ศรี
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๖๙

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ฉิมช้าง
๒๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๘ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๖๗๐

เด็กชายกิตติพงษ์ สุพรรณนอก
๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๗๑

เด็กหญิงชนินทร์ ดิเรกศรี
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๗๒

เด็กหญิงนิดาวัลย์ บุตรศรีจา
๑๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๗๓

เด็กหญิงปาริชาติ ประจาคอนันต์

๒๔/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๗๔

เด็กหญิงรสจนา ขะจรศรี
๒๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๗๕

เด็กหญิงจินดาพร นาคอัง
๑๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๗๖

เด็กชายปญญาพล ริททัยสงค์

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๗๗

เด็กชายวงศกร นวลกันยา
๑๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๗๘

เด็กหญิงจิราวรรณ สุพรรณนอก
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๗๙

เด็กชายดรัณภพ เกษรเพชร
๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๘๐

เด็กหญิงธัญมน จันทะเสน
๐๓/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๘๑

เด็กหญิงพิมพิศา สมปอง
๒๔/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๘๒

เด็กหญิงภารวี หาญสุด
๑๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๘๓

เด็กหญิงยุวดี กินโบราณ

้

๐๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๘๔

เด็กหญิงอพิชญา อินสูน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๖๕๙/๑๖๘๕

เด็กหญิงกฤษณา มาใบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๕๙/๑๖๘๖

เด็กหญิงเจลวรี เฟองคง
๒๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๕๙/๑๖๘๗

เด็กหญิงสุชานันท์ อินทนันชัย
๑๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๕๙/๑๖๘๘

เด็กหญิงจรวยพร ชัยวิญญา
๒๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๕๙/๑๖๘๙

เด็กหญิงจิราภา พรมวิชัย
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๕๙/๑๖๙๐

เด็กหญิงดาวรรค์ แรงเขตการ
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๕๙/๑๖๙๑

เด็กชายตะวัน วงค์ชู
๑๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๕๙/๑๖๙๒

เด็กหญิงอมรรัตน์ โคตา
๑๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๕๙/๑๖๙๓

นางสาวรัตติยากร มากหาดตะกู
๒๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๕๙/๑๖๙๔

นางสาวปฐมพร แถวบุญตา

๑๔/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๖๕๙/๑๖๙๕

เด็กหญิงศรัณย์พร สร้อยตา
๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๙๖

เด็กหญิงกุลสตรี บุญกรม
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๙๗

เด็กหญิงจารุพร มุนนี
๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๙๘

เด็กหญิงมณีรัตน์ อ่อนจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๖๙๙

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ลิสันเทียะ

๑๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๐๐
เด็กหญิงอังศุมาลี ขันแก้ว

๒๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๐๑

เด็กชายธนภัทร คำภิรานนท์
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๐๒

เด็กหญิงสุจิรา โสดามุข
๑๒/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๐๓

นางสาวจันทร์จิรา เพชรพรมมาศ
๒๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๐๔

นางสาวบุญชู นกแก้ว
๒๙/๐๗/๒๕๐๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๙ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๗๐๕

เด็กหญิงจิราพัชร แก้วนิล
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๐๖

เด็กหญิงพรชิตา พันธ์ทอง
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๐๗

เด็กหญิงยลดา โพธิวัน

์

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๐๘

เด็กหญิงอรไพลิน พุทธสงค์
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๐๙

เด็กชายเฉลิมชัย กอนมล

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๑๐

เด็กหญิงโยษิตา ศรีอภัย
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาดิน
วัดราษฎรศรัทธาธรรม

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๑๑

เด็กหญิงณัฐกานต์ แซ่อัง
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๗๑๒

เด็กหญิงปภัสรา มากชุ่ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๗๑๓

เด็กหญิงมิลดา อินทร์มะตูม

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๗๑๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ทรงสัจจา
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๗๑๕

เด็กหญิงชลธิชา มีสิงห์
๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๗๑๖

เด็กหญิงดวงฤทัย เร่งเงียบ
๓๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๗๑๗

เด็กหญิงพิมพ์พร มีนาค
๑๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๗๑๘

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ วันใจ
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๗๑๙

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ศรีแก้ว
๑๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๗๒๐

เด็กชายสหรัตน์ ลายา
๐๘/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๗๒๑
เด็กหญิงสุพรรณิการ์ มีรอด

๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๖๕๙/๑๗๒๒

เด็กหญิงกมลภัทร อยู่สวัสดิ

์

๒๐/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๒๓

เด็กชายกิตติธัช โพธา

๒๘/๑๒/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๒๔

เด็กหญิงจารุชฎา ทับทิม

๒๗/๑๑/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๒๕

เด็กชายณัฐิวุฒิ เนตรมีขำ
๑๑/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๒๖

เด็กชายธดลเทพ สุวรรณเกิด
๑๐/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๒๗

เด็กชายธนกร ดอนพรม
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๒๘

เด็กชายธนา วันแสน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๒๙

เด็กหญิงนำทิพย์ บุญเกือ

้

๐๓/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๓๐

เด็กหญิงปนัดดา บัวหอม
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๓๑

เด็กชายภาณุพันธ์ พอกประโคน
๐๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๓๒

เด็กชายภาณุมาศ ทิมทอง
๑๘/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๓๓

เด็กหญิงวาสนา อินทะกูล
๐๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๓๔

เด็กหญิงศุภรดา เถือนรอด

่

๑๐/๐๑/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๓๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ยิมทองสุข

้

๐๓/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๖๕๙/๑๗๓๖

เด็กชายทิวัตถ์ เกตุพรหม
๐๙/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

วัดศรีโสภณ  

พล ๓๖๕๙/๑๗๓๗

เด็กชายอภิสิทธิ

์

เลิศเสม

๑๑/๑๑/๒๕๔๔ โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
วัดศรีโสภณ  

พล ๓๖๕๙/๑๗๓๘

เด็กหญิงขวัญสุดา ทองสุข
๐๒/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๓๙

เด็กหญิงจันทมณี ศรีบัวจับ
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๐ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๗๔๐

เด็กชายชินภัทร รัตนทิพย์
๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๔๑

เด็กหญิงณัฐชา สุภาพ
๓๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๔๒

เด็กชายณัฐพล คำพาแก้ว

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๔๓

เด็กชายธีมากร น้อยช่างเหล็ก
๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๔๔

เด็กหญิงนันทวรรณ บุญรอด
๐๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๔๕

เด็กหญิงวัลวรี สระทองเติม
๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๔๖

เด็กหญิงวาสนา ดวงสี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๔๗
เด็กหญิงวิจิตราภรณ์ เอียมพงษ์

่

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๔๘

เด็กชายสุภัทรชัย แก้วมุกดา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๔๙

เด็กหญิงเบญญาภา สุภาพ
๐๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๕๐

เด็กหญิงทัดษพร อินทร์แปลง
๒๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๕๑
เด็กหญิงสิริกาญจนา โกฉิม

๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๕๒

เด็กหญิงสุวรรณศิริ เฟองเดช
๑๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๕๓

เด็กหญิงอภิรัตน์ กุลผึง

้

๒๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๕๔

นางสาวณัฐวิภา เงินทอง
๒๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๕๕

นางสาวณิชา แซ่วี
๒๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๕๖

นางสาวปาริฉัตร ทิพย์วรรณ
๐๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๕๗

นางสาวปยวรรณ ยอยยิม

้

๐๕/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๕๘

นางสาวภาฝน สมใจ
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๕๙

นางสาวศุภนิดา สุ่มดาย
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๖๐

นางสาวสิริวิภา จันทร์คีรี
๑๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๖๑

นางสาวเบญจรัตน์ โนนจุ้ย
๓๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๖๕๙/๑๗๖๒

เด็กหญิงณัฐกฤตา หมืนพันธ์

่

๐๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๖๓

เด็กหญิงณัฐริกา เย็นขัน

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๖๔

เด็กชายณัฐวุฒิ ยานาบัว
๑๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๖๕

เด็กหญิงปานตะวัน ธุรารัตน์
๒๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๖๖

เด็กชายพชร สุกใส
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๖๗

เด็กหญิงพัทธนันท์ มายอด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๖๘

เด็กชายพิษณุพงศ์ ทับทิมจันทร์
๐๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๖๙

เด็กหญิงวกุลทิพย์ ดอนแดงแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๗๐

เด็กหญิงศศิกาญ แสนราช
๐๗/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๗๑

เด็กหญิงศศิธร เสวิสิทธิ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๗๒

เด็กชายสามารถ สุขสมัย
๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๗๓

เด็กหญิงสุชาดา บุญธรรม
๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๗๔

เด็กชายอัครชา บวบขม
๐๖/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๑ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๗๗๕

เด็กหญิงโยธกา ยานะฟน
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๗๖

เด็กหญิงกุลณัฐ ยานาบัว
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๗๗

เด็กหญิงธารทิพย์ สีภูเขียว
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๗๘

เด็กหญิงพัชรินทร์ พรหมพล
๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๗๙

เด็กหญิงภาสินี หมืนจันทร์

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๘๐

เด็กชายอนวัฒน์ ขุนวงค์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๘๑

เด็กหญิงจารุวรรณ กะทะมุกดา
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๘๒

เด็กหญิงชรินดา ยศสารี
๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๘๓

เด็กหญิงณัฐธิดา วิชัยต๊ะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๘๔

เด็กหญิงธนาพร เม็งเกตุ
๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๘๕

เด็กชายนนธการณ์ นนทะโคตร
๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๘๖

เด็กหญิงปนัสยา รียะวงษ์
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๘๗

เด็กชายปรวรรตน์ พันโสดา
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๘๘

เด็กหญิงปยะมาศ หนูวงค์
๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๘๙

เด็กชายพรภวิษย์ สีบุดดา
๑๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๙๐

เด็กหญิงโสรญา สวรรค์งาม

๑๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๙๑

เด็กหญิงจิราวรรณ ภาชนะ
๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๙๒

เด็กชายพรชัย พอใจ
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๙๓

เด็กชายภูริณัฐ ดวงอุประ
๐๑/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๙๔

เด็กหญิงวนิดา เย็นขัน
๑๗/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๙๕

เด็กชายสุทิวัส ขำคง
๑๔/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๙๖

เด็กชายอัษฎาวุฒิ หุมห้อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๙๗

เด็กหญิงเนตรนภา หิมโสภา
๑๖/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๙๘

นางสาวณัฐธิณี ละลี
๑๓/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๗๙๙

นางสาวณัฐรดา เย็นขัน

๒๖/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๐๐
นายกิตติพงศ์ เบ็งยา

๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๐๑

นางสาวจันทร์จิรา หุมห้อง
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๐๒

นางสาวนุชนิสา เย็นขัน
๓๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๐๓

นางสาวรัตติกาฌ์ เสวิสิทธิ

์

๒๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๐๔

นางสาวรัตติกาล สายสิงเทศ
๒๒/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๐๕

นายวายุพัฒณ์ เกาะเกิด
๒๓/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๐๖

นายสหัสวรรษ แสนราช
๑๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๐๗

นางสาวหยาดนภา จันทะพินิจ
๒๒/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๐๘

นางสาวเจนจิรา เขือนหมัน

่ ่

๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๐๙

นางสาวกุลดารัตน์ จันดาหาร
๑๒/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๒ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๘๑๐

นายธนายุทธ ตันตุลา
๑๔/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๑๑

นางสาวมัตติกา สมสี

๒๘/๑๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๑๒

นางสาวรัตน์กมล จำนงศรี
๑๓/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๑๓

นายวิศรุต ยศสาลี
๐๗/๐๑/๒๕๔๑

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๑๔

นายเรวัต อุ่นแก้ว
๐๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๖๕๙/๑๘๑๕

เด็กชายมิงมงคล

่

โพธิขำ

์

๑๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๑๖

เด็กชายจักรภัทร ทับทิมจันทร์
๐๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๑๗

เด็กชายสุรชัย ปล้องกระโทก
๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๑๘

เด็กชายศาสตรา มหาดธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๑๙

เด็กชายสิทธิกร สมปอง

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๒๐

เด็กชายนัฐพล ภวะคงบุญ
๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๒๑

เด็กหญิงวลัยกร ขุนทอง
๑๙/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๒๒

เด็กหญิงสร้อย แขนทอง
๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๒๓

เด็กหญิงกนกวรรณ ปนขำ
๓๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๒๔

เด็กหญิงณัชชา พันธมิตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๒๕

เด็กหญิงพัชราภรณ์ ถนาวร
๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๒๖

เด็กหญิงขวัญแก้ว อายุวงษ์

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๒๗

เด็กหญิงกรรณิการ์ ทับแสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๒๘

เด็กหญิงบุศรา สอนน้อย
๐๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ
วัดพระพุทธบาทดงงู

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๒๙

นางสาวเกวลี ขันตีมิตร
๑๐/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๓๐

นางสาวสุชาดา หาญรักษ์
๐๗/๐๘/๒๕๔๑

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๓๑

นางสาวสมฤดี แก้วกาคำ
๐๖/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๓๒

นางสาววนิดา อ่องจำปา

๑๕/๑๒/๒๕๔๑

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๓๓

นางสาวทิพวรรณ มีสมบุญ
๑๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๓๔

นางสาวพรธิดา บุญพยุง
๐๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๓๕

เด็กหญิงชนันนัทธ์ เพียรใจดี
๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๖๕๙/๑๘๓๖

แม่ชีมาริสา ชาติทนงศักดิ

์

๒๕/๐๕/๒๕๑๗

วัดนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๖๕๙/๑๘๓๗

นายชอบ หนูกลำ
๐๙/๐๗/๒๕๐๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๘๓๘

นางเกตน์สิรี เกตุยอด
๒๗/๐๓/๒๕๑๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๘๓๙

นางประดัด ชมมี
๒๑/๐๒/๒๕๑๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๖๕๙/๑๘๔๐

นางจิดาภา โตเสน่ห์
๐๑/๐๙/๒๕๑๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๓ / ๕๔

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๖๕๙/๑๘๔๑

นางสาวนทีกานต์ แจ้งโถง
๒๑/๑๐/๒๕๒๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

รับรองตามนี

้

(พระเทพเจติยาจารย์)

เลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
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ธรรมศึกษาชันเอก  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๔ / ๕๔

้
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