
ศ.๘

บัญชีรายชือผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชันโท ได้

่ ้

ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักเรียน  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ภาค ๕

ส่งสอบ ๙,๒๑๗ คน ขาดสอบ ๒,๐๔๘ คน คงสอบ ๗,๑๖๙ คน สอบได้ ๓,๔๗๑ คน สอบตก ๓,๖๙๘ คน (๔๘.๔๒%)

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๐๐๑
เด็กชายกิตติพศ ขันทอง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๐๒
เด็กชายพีรพัฒน์ คุ้มสุข

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๐๓
นางพัชรา ฤทธิคุปต์

๑๖/๐๓/๒๕๐๒

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๐๔
นางสาวพัชรี กองเต็ก

๒๓/๐๗/๒๕๐๓

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๐๕
นางสุวิมล มะโนสิงห์

๑๕/๐๒/๒๕๑๐

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๐๖
นางรัชดาพร คำมา

๐๙/๐๖/๒๕๑๔

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๐๗
นางสาวจันทร์วดี บำรุงญาติ

๑๔/๐๙/๒๕๒๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๐๘
นางสาวอริสรา ตราชืนต้อง

่

๐๒/๐๒/๒๕๓๔

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๐๙
เด็กหญิงสุรีรัตน์ เขียวจุ้ย

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๑๐
เด็กหญิงวิมาไล พวงเงิน

๐๘/๐๒/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๑๑
เด็กหญิงอริสา ตรองสุข

๐๑/๐๖/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๑๒
เด็กหญิงพิชญาภา วงษ์น้อย

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๑๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญนาค

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๑๔
เด็กหญิงสาวิตรี พวงเงิน

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๑๕
เด็กหญิงอนุธิดา คำจุน

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๑๖
เด็กหญิงวิภัสสร สุขขิม

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๑๗
เด็กหญิงสุพรรษา มากวงศ์นาค

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๑๘
เด็กหญิงกรชกร ไตรยสุทธิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๑๙
เด็กหญิงณัฐธิดา ดวงพรหม

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๒๐
เด็กหญิงกรวิภา วัฒนสมบูรณ์

๒๔/๐๕/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๒๑
เด็กหญิงสุพินดา สิงห์โฉม

๒๕/๐๖/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๒๒
เด็กหญิงณัฎฐา ดีมากมี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๒๓
เด็กหญิงชนัญชิดา ไชยบุปผา

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
พระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๒๔
เด็กชายณัฐพงษ์ มันนุช

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๐๒๕
เด็กหญิงทิพญาดา ชารี

๓๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๒๖
เด็กหญิงลักษิกา ทองทะจิตร์

๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๒๗
เด็กหญิงสุวิมล อินสลุด

๒๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๒๘
เด็กชายปรเมศวร์ จันทร์มุข

๑๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๒๙
เด็กหญิงนภัสวรรณ เฮงสิ

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๓๐
เด็กหญิงพรนภา ภู่เพียร

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๓๑
เด็กหญิงวรรณิดา ศาลา

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๓๒
เด็กหญิงศุชาดา อยู่มณเทียร

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๓๓
เด็กหญิงวิชชุดา สิงห์โต

๐๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๓๔
เด็กชายนันทวัตร สุขเกิด

๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๓๕
เด็กหญิงนิรัชฌา พูลจิตร

๑๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๓๖
เด็กชายกฤตวัฒน์ แก้วคบ

๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๓๗
เด็กชายก้องเกียรติ วิบูลย์กูล

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๓๘
เด็กชายจักรภัทร ขุนพิจิตร

๑๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๓๙
เด็กชายณัฐภัทร คำทา

๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๔๐
เด็กชายปติภัทร กิจสวน

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๔๑
เด็กชายพงศภัค แก้วละมุล

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๔๒
เด็กชายพิทักษ์พงศ์ เบิกบานดี

๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๔๓
เด็กชายทักษดนัย หยวนแหยม

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๔๔
เด็กหญิงธนพร แสงศิริ

๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๔๕
เด็กหญิงพรสินี มากหลาย

๒๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๔๖
เด็กหญิงมณฑิชา ทาจิว

๋

๑๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๔๗
เด็กหญิงรมิตา แก้วศรีทัศน์

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๔๘
เด็กหญิงสิริภัทร มาแจ้ง

๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๔๙
เด็กหญิงสุภัควดี เขียวสัมฤทธิ

์

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๕๐
เด็กหญิงอริญชย์ นาคเงินทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๕๑
เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ทับอุ่น
๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๕๒
เด็กชายธนกฤต ไชยทิง

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๕๓
เด็กหญิงชุติมา ชากองมา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๕๔
เด็กหญิงณันทภัทร แจ่มอุทัย

๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๕๕
เด็กหญิงณาตาชา กรุณาดวงจิตร

๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๕๖
เด็กหญิงทิพวรรณ รอดเกิด

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๕๗
เด็กหญิงธนพร มัณยานนท์

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๕๘
เด็กหญิงธีราภัทร์ เฟองเหล็ก

๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๕๙
เด็กหญิงเนตรอัปสร โพธิทอง

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๐๖๐
เด็กหญิงเบญจพร กลินหอม

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๖๑
เด็กหญิงพรพิชญา แปนเมือง

๑๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๖๒
เด็กหญิงพรพิมล ดวงสมร

๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๖๓
เด็กหญิงวราภรณ์ จันทร์อินทร์

๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๖๔
เด็กหญิงสุภาวดี อ่อนบรรจง

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๖๕
เด็กชายณัฐพล ศรีวิเศษ

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๖๖
เด็กหญิงนิลรดา คงถาวร

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๖๗
เด็กหญิงปภัสรา นาคอาจหาญ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๖๘
เด็กหญิงภัทรวดี อิทธิรักษ์

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๖๙
เด็กหญิงรัตน์ตินา จิตรโภชน์

๑๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๗๐
เด็กหญิงศศิประภา เบียจัน

้ ่

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๗๑
เด็กหญิงอรนลิน บุญเกิด

๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๗๒
เด็กชายอชิตพล มันเจริญ

่

๐๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๗๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทองแท้

๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๗๔
เด็กหญิงชุติมา วรรณรุ่ง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๗๕
เด็กหญิงปาลีรัตน์ คำหนู

๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๗๖
เด็กหญิงสิตานัน สมานจิตต์

๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๗๗
เด็กชายคุณภัทร ทับผึง

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๗๘
เด็กชายเจษฎากรณ์ มาทอง

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๗๙
เด็กชายชัยมงคล สุวรรณเทพ

๒๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๘๐
เด็กหญิงจตุพร มาหลึก

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๘๑
เด็กหญิงจินดารัตน์ ศรีษะ

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๘๒
เด็กหญิงชาลิสา ทิพย์บุญมา

๐๔/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๘๓
เด็กหญิงณัฐพร ศรศิริ

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๘๔
เด็กหญิงทิพย์วรรณ ศรศิริ

๒๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๘๕
เด็กชายชนาธิป ศรีบุตตา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๘๖
เด็กชายณัฐวุฒิ น้อยพรม

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๘๗
เด็กหญิงณชวัล โพธิแก้ว

์

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๘๘
เด็กหญิงธิติพร พลเสนา

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๘๙
เด็กหญิงอัมรัตน์ แก้ววิเชียร

๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๙๐
เด็กหญิงงามมณี นำค้าง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๙๑
เด็กชายทิวากร บารมี

๑๓/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๙๒
เด็กหญิงภัสนันท์ พจนะ

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๙๓
เด็กชายฐิติวุฒิ จินดาเนตร

๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๙๔
เด็กชายปรภัทร แพโต

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๐๙๕
เด็กชายวศิน ศิรินภาพันธ์

๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๙๖
เด็กชายศุภกร ฉิมสา

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๙๗
เด็กหญิงวันวิสา ผ่านเมือง

๒๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๙๘
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา รุ่งอินทร์

๒๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๐๙๙
เด็กหญิงศภิญญา หมีนิม

่

๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๐๐
เด็กหญิงสุธานาถ สนแย้ม

๒๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๐๑
เด็กหญิงสุพิชชา ทองไหลมา

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๐๒
เด็กชายดนัย พันธ์ฉาย

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๐๓
เด็กชายบริพัตร อักษรไชย

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๐๔
เด็กชายปญญวัต คำนวน

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๐๕
เด็กชายยศสรัล บู่ทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๐๖
เด็กชายวงศธร พันธุ์ดี

๒๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๐๗
เด็กชายสุธาธิราช ดีรักษา

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๐๘
เด็กชายอภินันท์ เสือแปน

๐๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๐๙
เด็กหญิงจารุณี ธนสถาพร

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๑๐
เด็กหญิงจิตตานันท์ พันธ์จังหรีด

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๑๑
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ นุ่มเอียม

่

๒๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๑๒
เด็กหญิงญาณิศา เอกวิลัย

๐๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๑๓
เด็กหญิงณัฐชยา เฟองเหล็ก

๓๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๑๔
เด็กหญิงนวพร รุ่งเรืองศักดิ

์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๑๕
เด็กหญิงพนารัตน์ บางสาลี

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๑๖
เด็กหญิงสุนิษา สมบัติ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๑๗
เด็กชายปุณพจน์ จำรัสบุญวรวัชร์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๑๘
เด็กชายอธิเทพ ดาแปร

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๑๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ เงินมันคง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๒๐
เด็กหญิงจิรสุตา อุ่นกำเนิด

๐๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๒๑
เด็กหญิงชนิสรา หาญลิพงศ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๒๒
เด็กหญิงณัฏฐธิดา แจ้งสว่าง

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๒๓
เด็กหญิงธารารัตน์ มหาธร

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๒๔
เด็กหญิงนันทิชา งูทิพย์

๒๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๒๕
เด็กหญิงนำฝน แก้วพระเนียง

๒๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๒๖
เด็กหญิงปยะพร อ่อนบัว

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๒๗
เด็กหญิงพรกนก คงเนตร

๒๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๒๘
เด็กหญิงมัณฑิตา สุริโยรัตนโนภาส

๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๒๙
เด็กหญิงสกุลกาญจน์ โพธิดี

์

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๑๓๐
เด็กหญิงสุวิมล แก้วอุทัย

๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๓๑
เด็กชายปติภัทร บุญธนพร

๒๓/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๓๒
เด็กชายวิชชากร เสนชัย

๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๓๓
เด็กหญิงกุลจิรา รอดชืน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๓๔
เด็กหญิงพิมลนาฏ บุญหนัก

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๓๕
เด็กหญิงภูฟา งามอัจฉริยะกุล

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๓๖
เด็กหญิงรพีพรรณ รังกระโทก

๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๓๗
เด็กหญิงวาสนา วณิชชาศิริ

๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๓๘
เด็กหญิงอนุธิดา สุขสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๓๙
เด็กหญิงอริษา บางสาลี

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๔๐
เด็กหญิงอาริสา เพิมพูล

่

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๔๑
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ทองรอด

๐๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๔๒
เด็กหญิงวรัญญา ตุงคะศิริ

๒๖/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๔๓ เด็กหญิงอาทิตย์ชะญา
ทับทิมทอง

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๔๔
เด็กชายรัฐพงษ์ สมบัน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๔๕
เด็กหญิงชนม์นิภา แสงคำ

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๔๖
เด็กหญิงธนาภา คล้ายสอน

๒๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๔๗
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีบุญ

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๔๘
เด็กหญิงวันวิสาข์ เอียมราชวงค์

่

๑๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๔๙
เด็กหญิงสุประวีณ์ เทศกุล

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๕๐
เด็กหญิงอภิชณัฐ ปราบพินาศ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๕๑
เด็กหญิงอุบลรัชฌา กฤษณ์หว่าง

๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๕๒
เด็กชายณวพล ทองมาก

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๕๓
เด็กหญิงวราพร ตังเจียมศรี

้

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๕๔
เด็กหญิงวันดี แสงสว่าง

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๕๕
เด็กชายวีรยศ มีมา

๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๕๖
เด็กชายเศรษฐพงค์ กานตศิลป

๐๗/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๕๗
เด็กหญิงวรรณิภา มาอิน

๒๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๕๘
เด็กหญิงวรัญญา ห่านสกุล

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๕๙
เด็กหญิงวิรัลพัชร มาศสิริชินาธิป

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๖๐
เด็กหญิงสิริณัฐฐา พฤกษาศิลป

๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๖๑
เด็กหญิงสุดารัตน์ สิงหเดช

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๖๒
เด็กหญิงนันท์นภัส มณีท่าโพธิ

์

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๖๓
เด็กชายจิรพัฒน์ บุญเกิด

๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๖๔
เด็กหญิงรดา จ้อยมาก

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๑๖๕
เด็กชายเดชสิทธิ

์

ศรีแสง
๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๖๖
เด็กชายน่านฟา ฮงคนาค

๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๖๗
เด็กชายศิขรินทร์ น้อยอินทร์

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๖๘
เด็กชายศุภกร นิยมกูล

๑๕/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๖๙
เด็กชายจิรวุฒิ ร้องขันแก้ว

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๗๐
เด็กชายฐิติกร รอดบุรี

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๗๑
นายปยะชาติ สดชืน

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๗๒
เด็กชายสุธน นิมนวล

่

๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๗๓
เด็กชายอนุชา ชัยสุนทรโยธิน

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๗๔
เด็กหญิงไพลิน ทำบุญ

๒๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๗๕
เด็กหญิงอาริญา ทิมบุญธรรม

๐๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๗๖
เด็กหญิงพัชลักษณ์ สุวรรณเทพ

๒๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๗๗
นางสาวพนิดา ปญญาแสง

๐๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๗๘
นางสาวจตุรพร วงษ์งาม

๒๗/๔/๒๕๒๕
โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๗๙
นางนวลจันทร์ วัฒนพันธุ์ ๕/๙/๒๕๐๙ โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๘๐
นายประเมศ มุสิกรักษ์

๒๓/๔/๒๕๐๒
โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๘๑
นายวันฉัตร กันชู ๕/๕/๒๕๒๙ โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๘๒
นางสมถวิล ชูพินิจสกุลวงศ์

๒๓/๑๒/๒๕๑๔

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๘๓
นางสุปราณี คงสมพงษ์ ๒๐/๑/๒๕๐๕ โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๘๔
นางสุวลักษณ์ มูลหล้า

๒๒/๗/๒๕๑๕
โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๘๕
นายสุเทพ คุ้มแสง ๑/๒/๒๕๐๗ โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๘๖
นางสาวเนาวรัตน์ คุ้มบุญ

๒๙/๘/๒๕๑๒
โรงเรียนจ่านกร้อง วัดเขือนขันธ์

่

 

พล ๓๕๖๐/๐๑๘๗
เด็กชายปฐพี แน่นอุดร

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๘๘
เด็กชายวัฒนพัฒน์ เนตรรุ่ง

๐๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๘๙
เด็กชายศตาุ สุขคง

๑๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๙๐
เด็กชายอาคม คล้ายขำ

๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๙๑
เด็กหญิงกชณัช พณิชีพ

๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๙๒
เด็กหญิงกมลชนก เอมพิณ

๑๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๙๓
เด็กหญิงกัญภัสสร จันทร์อ่อง

๒๑/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๙๔
เด็กหญิงณัฐวดี บุญคง

๑๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๙๕
เด็กหญิงนัฐกาญจน์ มีเมตตา

๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๙๖
เด็กหญิงนัฐจินตนา กิจเพิมพูล

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๙๗
เด็กหญิงพรรณษา กะหมาย

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๙๘
เด็กหญิงพิมพ์วิภา อำนุ

๐๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๑๙๙
เด็กหญิงวรัญญา แปนสวน

๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๒๐๐
เด็กหญิงอาริยา มาชืน

่

๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๐๑
เด็กชายบัณฑิต นาคศิริ

๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๐๒
เด็กชายพรภวิชย์ เดือนทอง

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๐๓
เด็กชายพิศณุ อำไพริน

๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๐๔
เด็กชายภาคิน อชิรประภัทร

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๐๕
เด็กหญิงจิดาภา สังวาลคำ

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๐๖
เด็กหญิงจิตวดี เปรมจิตร

๐๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๐๗
เด็กหญิงธัญพร ถวิลหวัง

๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๐๘
เด็กหญิงมนัสวรรณ ปานกรด

๑๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๐๙
เด็กชายพงศธร จอมประเสริฐ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๑๐
เด็กหญิงปรีณาภา เรืองเดชา

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๑๑
เด็กหญิงพรพฤติกร เกตุโต

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๑๒
เด็กหญิงสุธินันท์ คุณากร

๑๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๑๓
เด็กหญิงปาณิสรา ศักดา

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๑๔
เด็กหญิงพิจิตตรา ศรีบัวจับ

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๑๕
เด็กหญิงอุดมพรรณ สว่างแจ้ง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๑๖
เด็กหญิงเจนิสตา มีเมตตา

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๑๗
เด็กชายนพฤทธิ

์

นิมอนงค์

่

๐๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๑๘
เด็กชายบังเอิญ สิงห์โต

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๑๙
เด็กชายภูสิทธ์ สุดหอม

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๒๐
เด็กหญิงชญานิศ ไทยประสิทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๒๑
เด็กหญิงชิโนรส ฟกแฟง

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๒๒
เด็กหญิงทักษิณา สอนเวช

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๒๓
เด็กหญิงนุตประวีณ์ เต็งโล่ง

๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๒๔
เด็กหญิงมณีรัตน์ ปงเมือง

๑๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๒๕
เด็กหญิงรชาดา อินพรม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๒๖
เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิ

๒๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๒๗
เด็กหญิงกุณนิชา จันสีทอง

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๒๘
เด็กหญิงนนทพร เกตุขาว

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๒๙
เด็กหญิงไอรดา คำสวรรค์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๓๐
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีประกอบ

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๓๑
เด็กหญิงวริน วรวุฒิเวคิน

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๓๒
เด็กหญิงกุลปริยา ตุ่นปอม

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๓๓
เด็กหญิงฐิติกาญณ์ ทวีหันต์

๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๓๔
เด็กหญิงณิชากานต์ อุณเรศ

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๒๓๕
เด็กหญิงรัตนาพร ทุมสุข

๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๓๖
เด็กหญิงศรีไพร แจ้งบัว

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๓๗
เด็กหญิงสรัลพร แต่งสี

๒๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๓๘
เด็กหญิงสุดารัตน์ สง่าชาติ

๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๓๙
เด็กหญิงสุธารัตน์ แก้วทองหลาง

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๔๐
เด็กหญิงอรอนงค์ ทองเปลียง

่

๑๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๔๑
เด็กหญิงอัจฉรียา ชัยชมภู

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๔๒
เด็กชายศุภโชค อยู่รอด

๓๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๔๓
เด็กหญิงธัญญ์นรี ศรีสุวรรณ์

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๔๔
เด็กหญิงปภาวรินท์ วัสสุตตะมะ

๐๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๔๕
เด็กหญิงประภาพร เกตุเพ็ชร

๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๔๖
เด็กหญิงสิริวิมล แช่มชืน

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๔๗
เด็กหญิงเอมวิกา ภคพาณิชย์

๐๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๔๘
เด็กหญิงอดิศา นาคแกมทอง

๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๔๙
เด็กหญิงธันย์ชนก ทองเพิม

่

๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๕๐
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กาทอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๕๑
เด็กหญิงสุธัญมาส เมฆสวัสดิ

์

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๕๒
เด็กหญิงวรรณสิริ นามเสือ

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๕๓
เด็กหญิงกัลยกร หมืนตุ้ม

่

๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๕๔
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ จงจิตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๕๕
เด็กหญิงชนากานต์ ดิเรกบุษราคม

๒๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๕๖
เด็กหญิงปวันรัตน์ พูลสวัสดิ

์

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๕๗
เด็กหญิงวิภาษณีย์ แพรช่วง

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๕๘
เด็กหญิงกุลวดี เมฆพัฒน์

๑๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๕๙
เด็กหญิงณิชกมล สุขประเสริฐ

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๖๐
เด็กหญิงธนัญญา ชืนบางบ้า

่

๐๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๖๑
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา แสนขัน

๐๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๖๒
เด็กหญิงรัญชิดา สนเผือก

๐๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๖๓
เด็กหญิงวริศรา กุลคง

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๖๔
เด็กชายกฤษวรรณ นาคนาคา

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๖๕
เด็กชายชัยวัฒน์ บุญเดช

๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๖๖
เด็กชายธีรวัฒน์ ทองสุข

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๖๗
เด็กชายเมธัส ธาราศรี

๐๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๖๘
เด็กชายศุภกฤต นิมอิม

่ ่

๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๖๙
เด็กหญิงจิรารัตน์ สีชมพู

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๒๗๐
เด็กหญิงจุฑาธิป ศรีบัว

๐๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๗๑
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีเพชร

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๗๒
เด็กหญิงชาลิสา มาเนียม

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๗๓
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ภู่ประเสริฐ

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๗๔
เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ เรืองธนชิตกุล

๒๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๗๕
เด็กหญิงนฤภร กลินฟก

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๗๖
เด็กหญิงนันท์ชพร รัศมีทอง

๑๕/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๗๗
เด็กหญิงเนตรนภา สาดอำ

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๗๘
เด็กหญิงปรีดิชฎา

์

ศรีเมืองวงศ์
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๗๙
เด็กหญิงพรสิริ ฮวมรุณ

๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๘๐
เด็กหญิงภัทรภร ดีศรี

๑๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๘๑
เด็กหญิงมาริษา ข่มอารมณ์

๑๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๘๒
เด็กหญิงวรรณิดา ทองสุวรรณ

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๘๓
เด็กหญิงศิวนันท์ สุวรรณแก้ว

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๘๔
เด็กหญิงสุกัญญา หอมสมบัติ

๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๘๕
เด็กหญิงสุจิรา แจ่มดี

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๘๖
เด็กหญิงสุนิสา แสงศิลป

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๘๗
เด็กหญิงอาภัสรา แก้ววิไล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๘๘
เด็กชายจิรสิน เส็งหะพันธ์

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๘๙
เด็กชายณรงค์ศักดิ

์

คำเลิศ
๐๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๙๐
เด็กชายเทวนาถ เปลียมทรัพย์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๙๑
เด็กชายธนาวัฒน์ สระทองด้วง

๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๙๒
เด็กชายปณณทัต วงศ์โกมลเชษฐ์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๙๓
เด็กชายปยาภัสร์ แจงทอง

๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๙๔
เด็กชายภูมิพัฒน์ ภูมิเรศสุนทร

๑๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๙๕
เด็กชายสืบศักดิ

์

โสภา
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๙๖
เด็กหญิงขวัญหทัย สอนผัด

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๙๗
เด็กหญิงจุฑารัตน์ มีแสง

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๙๘
เด็กหญิงณฐพร โพธิดง

์

๒๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๒๙๙
เด็กหญิงณัฐชยา ตังมัน

้ ่

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๐๐ เด็กหญิงปราภาเพลง ปลอดภัย
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๐๑
เด็กหญิงพรนภา เล็กกุล

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๐๒
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มังคละแสน

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๐๓
เด็กหญิงรัญชิดา เกิดเกตุ

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๐๔
เด็กหญิงศิริพร ศิลารัตนกุล

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๓๐๕
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ประพัตร

๒๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๐๖
เด็กชายอรรถพล เจริญธรรมถาวร

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๐๗
เด็กหญิงกุลรัตน์ พุทธิพิษ

๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๐๘
เด็กหญิงปุษยมาศ อักขละจันทร์

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๐๙
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สมบุตร

๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๑๐
เด็กหญิงลลิตา อาษา

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๑๑
เด็กหญิงสุชัญญา สิงห์ใจดี

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๑๒
เด็กหญิงสุพัตรา องอาจ

๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๑๓
เด็กหญิงอลิตา ศรีลารักษ์

๐๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๑๔
เด็กหญิงบุณยานุช ขุนศิริยะ

๒๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๑๕
เด็กหญิงพชรพันธ์ุ ยอดบุษดี

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๑๖
เด็กหญิงธนพร อินทรทัศน์

๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๑๗
เด็กหญิงกรรณิการ์ จิตต์มโนวรรณ

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๑๘
เด็กหญิงกุลกนก

สวรรค์ยอดประพันธ์ ๒๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๑๙
เด็กหญิงธิมาการ การินตา

๒๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๒๐
เด็กหญิงสุทธิดา เทศประสิทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๒๑
เด็กหญิงจิราพร เจริญสุข

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๒๒
เด็กหญิงณิชากานต์ เชือชิต

่

๑๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๒๓
เด็กหญิงศศิเขมณัฐ เขษมภัสสร์กร

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๒๔
เด็กหญิงเพชรชมพู ภู่พรม

๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๒๕
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ อภัยภักดิ

์

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๒๖
เด็กชายกรกฤต สนิทชน

๒๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๒๗
เด็กชายณปวร ทองสัน

้

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๒๘
เด็กชายณัฐกรณ์ หมันกิจ

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๒๙
เด็กชายพิสิษฐ์ ศิริวัฒนกุลรติ

๑๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๓๐
เด็กชายภาณุพงศ์ อยู่เพชร

๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๓๑
เด็กชายรพีภัทร์ นาคดี

๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๓๒
เด็กหญิงกนกพร บัวตรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๓๓
เด็กหญิงจารุวรรณ พูลเกษร

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๓๔
เด็กหญิงจุฑาเพชร รุ่งชืน

่

๑๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๓๕
เด็กหญิงณัฐณิชา อนุรักษ์วัฒนะ

๐๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๓๖
เด็กหญิงนริศรา กวางทอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๓๗
เด็กหญิงนิราวรรณ วิเศษศรี

๑๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๓๘
เด็กหญิงพิชชาภา ผุดเหล็ก

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๓๙
เด็กชายพิพัฒนพงษ์ มาเมือง

๒๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนจ่านกร้อง วัดคูหาสวรรค์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๓๔๐
เด็กชายเจตนิพันธ์ วีระพล

๐๒/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๔๑
เด็กชายสรยุทธ คุ้มแสง

๐๘/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๔๒
เด็กชายสรณ์สิริ ธูปเรือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๔๓
เด็กชายธีรภัทร อำผึง

้

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๔๔
เด็กชายศราวุธ พรมนิล

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๔๕
เด็กชายคมสันต์ อินแก้ว

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๔๖
เด็กชายพลกฤต อยู่นิม

่

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๔๗
เด็กชายธนกฤต มีจันโท

๐๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๔๘
เด็กชายธนาคิมต์ ฉิมอ่อง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๔๙
เด็กชายชนาธิป รักษาศรี

๑๒/๐๖/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๕๐
เด็กหญิงญาณินท์ นันทดิลก

๑๗/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๕๑
เด็กหญิงภาวิดา เมฆเลือม

่

๒๔/๐๕/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๕๒
เด็กหญิงอัฉราภรณ์ ทับทิม

๐๔/๐๖/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๕๓
เด็กหญิงอรพรรณ แสงจินา

๐๓/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๕๔
เด็กหญิงนลินี จันทร์ดี

๑๘/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๕๕
เด็กหญิงฐิติวรดา ชะอุ้ม

๒๔/๐๔/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๕๖
เด็กหญิงณัฐนันท์ พรมมี

๐๗/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๕๗
เด็กหญิงจิรัฐติกาล มะลิ

๑๕/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๕๘
เด็กหญิงอริสรา เถือนเทียม

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๕๙
เด็กหญิงสรินทิพย์ พร้อมสุข

๑๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๖๐
เด็กหญิงสมิตา เหมือนทรัพย์

๒๐/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๖๑
เด็กหญิงพรรภษา คำค้อม

๒๕/๑๐/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๖๒
เด็กหญิงธิพิดา พิมเสน

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๖๓
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ฉิมอ่อง

๐๗/๑๒/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๖๔
เด็กหญิงขวัญนภัทร เนียมนำเพ็ชร

๐๙/๐๑/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๖๕
เด็กหญิงกัญญารัตน์ มากทรัพย์

๑๐/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๖๖
เด็กหญิงนันทกานต์ นาหมัน

๐๖/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๖๗
เด็กหญิงพชิรา กระตุดเงิน

๒๑/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๖๘
เด็กหญิงปราณปริยา ผาริการ

๒๓/๐๓/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๖๙ เด็กหญิงปรางมณัสวีญ์
แสงสุก

๑๑/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๗๐
เด็กหญิงกชพรรญ บุญนำมา

๒๙/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๗๑
เด็กหญิงนภัสสรณ์ กิจเพิมพูน

่

๐๔/๐๗/๒๕๔๘
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๗๒
เด็กหญิงวิชาญา มหาวงศกูล

๒๒/๐๕/๒๕๔๙
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดคูหาสวรรค์ คูหาสวรรค์  

พล ๓๕๖๐/๐๓๗๓
นางสาวนิรัตน์ชา เนียมชาวนา

๒๓/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๕๖๐/๐๓๗๔
นางสาวปวีณ์ธิดา คร้ามมี

๐๙/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๓๗๕
นางสาวณิชากานต์ ชาวน่าน

๐๘/๐๓/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๕๖๐/๐๓๗๖
นางสาวสุกัญญา จีนนำใส

๓๑/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๕๖๐/๐๓๗๗
นางสาวนันท์นภัส แสงเดือน

๑๔/๐๑/๒๕๔๕

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๕๖๐/๐๓๗๘
นางสาวอริสา คำมีมา

๒๗/๐๙/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๕๖๐/๐๓๗๙
นางสาววิริยา แย้มเสาธง

๑๕/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก วัดราชบูรณะ  

พล ๓๕๖๐/๐๓๘๐
เด็กชายธีรพล โพธิงาม

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๘๑
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ขาวละออ

๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๘๒
เด็กหญิงศุภมาส วงศ์ฐานะ

๓๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๘๓
เด็กชายสุทัศน์ ไพศาล

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๘๔
เด็กชายโภคิน สุขเกษม

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๘๕
เด็กหญิงทยพร เวชสุวรรณ์

๑๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๘๖
เด็กชายภูริทัต คำยอด

๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๘๗
เด็กหญิงอมรรัตน์ ศรีบัว

๒๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๘๘
เด็กหญิงรุ่งมณี ขำอำ

๒๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๘๙
เด็กชายปยทัศน์ มิตรบ้านยาง

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๙๐
เด็กชายสรายุ ใจคุ้ม

๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๙๑
เด็กชายนันทวัฒน์ น่วมชุ่ม

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๙๒
เด็กหญิงสุนันท์ จันทรา

๒๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๙๓
เด็กหญิงกัลยา สุดวังยาง

๒๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๙๔
เด็กหญิงสุทธิตา โพธิศรี

์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๙๕
เด็กชายทศพล จันทร์เขียว

๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๙๖
เด็กชายโภคิณ พึงพิน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๙๗
เด็กหญิงณัฐธิดา บัวหลวง

๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๙๘
เด็กหญิงนพมาศ สุขแก้ว

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๓๙๙
เด็กหญิงสุวิมล สานุ่ม

๒๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๐๐
เด็กหญิงสโรชา ชัยแสงแก้ว

๒๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๐๑
เด็กชายธนัตถ์ ทองคำ

๓๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๐๒
เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ภูศรี

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๐๓
เด็กชายสุทธิภูมิ มีพยุง

๒๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๐๔
เด็กชายกฤติน เกิดกัน

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๐๕
เด็กชายปานรวุฒิ สุดสุภาพ

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๐๖
เด็กชายรัชชานนท์ สืบนุกาญจน์

๐๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๐๗
เด็กหญิงพัฒนวดี บำรุงดี

๓๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๐๘
เด็กชายคชพงศ์ ไพศาล

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๐๙
เด็กหญิงณัฐดาว บัวคำ

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๔๑๐
เด็กหญิงอภิญญา จันเรียน

๐๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๑๑
เด็กหญิงรมย์ชลี กลับนุ่ม

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๑๒
เด็กชายศิริชัช ท้าววิราษ

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๑๓
เด็กชายกรวุฒิ คงสุวรรณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๑๔
เด็กชายกฤษฎ์ พรมหมืน

่

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๑๕
เด็กหญิงธัญทิพ แช่มชืน

่

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๑๖
เด็กหญิงเปรมกมล สร้อยสุวรรณ

๐๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๑๗
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จานตาดี

๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๑๘
เด็กชายชินภัทร ไม่น้อย

๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๑๙
เด็กชายปฏิภาณ มิตรบ้านยาง

๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๒๐
เด็กชายพลภัทร เกิดผล

๒๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๒๑
เด็กชายเพชรรัตน์ เพ็ชรคง

๐๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๒๒
เด็กชายกันต์ดนัย เจียเรืองสาคร

๐๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๒๓
เด็กชายอาทิตย์ นวลยามเย็น

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๒๔
เด็กชายเทพพิทักษ์ หาญงามนฤมล

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๒๕
เด็กหญิงสุธิดา อินทร์บุญ

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๒๖
เด็กหญิงภัทรานี วันทัศน์

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก วัดจันทร์ตะวันออก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๒๗
เด็กหญิงสิริกัญญา สังข์ทอง

๒๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๕๖๐/๐๔๒๘
เด็กหญิงชนัญู กุลเกลียง

้

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๕๖๐/๐๔๒๙
เด็กหญิงนันทพร ดิษฐะ

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๕๖๐/๐๔๓๐
เด็กชายอภิสิทธิ

์

ดอนผิวไพร
๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๕๖๐/๐๔๓๑
เด็กชายอนุวัฒน์ วงอุด

๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๕๖๐/๐๔๓๒
เด็กชายธีรภัทร องอาจ

๑๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๕๖๐/๐๔๓๓
เด็กหญิงสุวพัชร สอนสิทธิ

์

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๕๖๐/๐๔๓๔
เด็กหญิงขนิษฐา ปรักเจริญ

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๕๖๐/๐๔๓๕
เด็กหญิงวิชาดา ล้วนลอย

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๕๖๐/๐๔๓๖
เด็กหญิงณัฐสุดา เอียมเนียม

่

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๕๖๐/๐๔๓๗
เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีหาวัตร

๑๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดกรมธรรม์ วัดกรมธรรม์  

พล ๓๕๖๐/๐๔๓๘
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ คล้ายแดง

๑๗/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๓๙
เด็กชายโชคชัย คงอินทร์

๑๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๔๐
เด็กชายฐิติโชติ ยาคล้าย

๑๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๔๑
เด็กชายนรากรณ์ คงมัน

่

๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๔๒
เด็กชายยุวศักดิ

์

เจียนแจ้ง
๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๔๓
เด็กชายสุทน เขียวมัน

่

๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๔๔
เด็กชายอนุชา นาคประสม

๐๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๓ / ๑๐๐

้
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เลขที
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๔๔๕
เด็กหญิงจันทร์จิรา เกษมสุข

๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๔๖
เด็กหญิงณัฐกาล สมานจิตร์

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๔๗
เด็กหญิงณิชนันท์ ศิริภักดิ

์

๐๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๔๘
เด็กหญิงปรินดา เขียวงาม

๑๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๔๙
เด็กหญิงสุพิชา โชติกลาง

๒๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๕๐
เด็กหญิงสุมิตรา อดทน

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๕๑
เด็กหญิงมุทิตา พรมรักษา

๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๕๒
เด็กหญิงนพมาศ เกิดคง

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๕๓
เด็กชายปรีชา เนียมชาวนา

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๕๔
เด็กชายชานน วัดเรือง

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๕๕
เด็กชายณัฐศักดิ

์

สุขขวัญ
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๕๖
เด็กชายธนกฤต ขยันชุมนุม

๑๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๕๗
เด็กชายธวัชชัย กลินหอม

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๕๘
เด็กชายธีรพัฒน์ ต่อยนึง

่

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๕๙
เด็กชายนันทวุฒิ สวนสนิท

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๖๐
เด็กชายปยะพงษ์ คำกลิน

่

๒๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๖๑
เด็กชายพัชระพล มาอยู่

๑๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๖๒
เด็กชายศุภวัตร ฟกทองอ่อน

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๖๓
เด็กชายสิทธิชัย สุขขวัญ

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๖๔
เด็กชายอดิศร รอดลาว

๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๖๕
เด็กหญิงชลธิชา พหลยุทธ์

๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๖๖
เด็กหญิงฐิติรัตน์ ใจสมัคร

๑๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๖๗
เด็กหญิงณัชนันท์ อิมทับ

้

๐๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๖๘
เด็กหญิงทิพยญาดา แซ่บุ้น

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๖๙
เด็กหญิงระพีพรรณ วิรัชวงษ์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๗๐
เด็กหญิงศิริรัตน์ โฉมแดง

๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๗๑
เด็กหญิงหัทยา คำนวน

๒๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๗๒
เด็กชายจิระศักดิ

์

เอียมพูล

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๗๓
เด็กชายณภัส พันธุ์ทวีรัตน์

๒๗/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๗๔
เด็กชายปรเมนทร์ โฉมแดง

๐๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๗๕
เด็กชายพงษ์ศักดิ

์

ศรีพระจันทร์
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๗๖
เด็กชายวิทวัส อยู่ยัง

๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๗๗
เด็กชายวีรพงศ์ กองโกย

๒๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๗๘
เด็กชายอรรถพล เขียวงาม

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๗๙
เด็กชายอัครพงษ์ พูลชู

๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๔๘๐
เด็กหญิงขวัญฤทัย เงินมูล

๒๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๘๑
เด็กหญิงจิราพร บุญเฉย

๐๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๘๒
เด็กหญิงทิพวรรณ หลิวยัง

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๘๓
เด็กหญิงนฤมล ริฟูโป

๒๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๘๔
เด็กหญิงพรรณภัทร พุ่มเมือง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๘๕
เด็กหญิงสิตานัน ทองสุข

๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๘๖
เด็กหญิงสิริลักษณ์ จงโต๊ะ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๘๗
เด็กหญิงสุภัสสร วายุ

๒๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๘๘
เด็กหญิงสุวภัทร ทองคำ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๘๙
เด็กหญิงจิราพร อ่อนดี

๒๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๙๐
นายธนพล เกิดลอย

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๙๑
นางสาวณัฐชยา กันสี

๐๔/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๙๒
เด็กชายอภสร มณีด่านจาก

๒๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๙๓
นางสาววชิราภรณ์ อิมแขวง

่

๑๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๙๔
เด็กหญิงชลธิชา ต่อยนึง

่

๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๙๕
เด็กหญิงอริสรา เขาแก้ว

๒๐/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๙๖
นางสาวอังคณา อินแตง

๒๙/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๙๗
เด็กหญิงฉัตรตะวัน นนท์มุติ

๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๙๘
นายลัคกี

้

สวนแย้ม
๐๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๔๙๙
นายณัฐนนท์ ฟกแฟง

๑๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๕๐๐
นายวีรพงษ์ มันคง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๕๐๑
นายวีรพัฒน์ มันคง

่

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๕๐๒
นายสิทธิพงศ์ น้อยชายนา

๒๑/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๕๐๓
นายดณุพร เกษมสุข

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๕๐๔
นายนิมิตร เกียวพันธ์

่

๑๗/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนดอนทองวิทยา วัดเต็งสำนัก  

พล ๓๕๖๐/๐๕๐๕
เด็กชายก้องภพ กัณฑสังข์

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๕๖๐/๐๕๐๖
เด็กชายพลภัทร ยิมยวน

้

๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๕๖๐/๐๕๐๗
เด็กหญิงกิตติยาพร ยาทองไชย

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๕๖๐/๐๕๐๘
เด็กหญิงชนม์นิภา แสงแตง

๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๕๖๐/๐๕๐๙
เด็กหญิงนิภัทร นามจันอัด

๐๓/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๕๖๐/๐๕๑๐
เด็กหญิงสุธาทิพย์ แก้วฮี

๒๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๕๖๐/๐๕๑๑
นางชลภัทร นามจันอัด

๒๕/๐๔/๒๕๑๙

โรงเรียนบ้านแม่ระหัน วัดแม่ระหัน  

พล ๓๕๖๐/๐๕๑๒
เด็กชายมงคล คดคง

๑๒/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๑๓
เด็กชายณัฐพล ม้วนพรม

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๑๔
เด็กชายณัฐกรณ์ ตรงต่อกิจ

๒๕/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๕๑๕
เด็กชายภานุวัฒน์ คดคง

๐๘/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๑๖
เด็กชายธีรวัฒน์ นาคสวน

๒๙/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๑๗
เด็กชายธนาธิป สิงห์โต

๑๐/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๑๘
เด็กชายณัชพล มีแสง

๐๒/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๑๙
เด็กชายจักรพล จันทร์เกิด

๑๒/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๒๐
เด็กหญิงถิรดา สาสอน

๓๑/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๒๑
เด็กหญิงสุกัญญา เสมพูล

๒๐/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๒๒
เด็กหญิงหทัยภัทร จันสน

๒๔/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๒๓
เด็กหญิงจิรภัทร์ เขียวขุนศรี

๑๓/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๒๔
เด็กหญิงอานันธิยา คำกอง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๒๕
เด็กหญิงณัฐธิดา เผือกพ่วง

๑๕/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๒๖
เด็กหญิงจันทร์จิรา สกุณาธรรม

๒๐/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๒๗
เด็กหญิงธัญวรรณ เทือกมัน

่

๑๒/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๒๘
เด็กหญิงสุภัทรสินี สุขเกษม

๑๐/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๒๙
เด็กหญิงศิริวิมล มีมัน

่

๑๐/๑๐/๒๕๕๐ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๓๐
เด็กหญิงวิชุดา ทองอินทร์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๓๑
เด็กชายธวัชชัย เปยมี

๐๔/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๓๒
เด็กชายณัฐพล คล้ายทับทิม

๑๐/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๓๓
นางสาวศรสวรรค์ พานซ้าย

๑๙/๐๒/๒๕๓๓ โรงเรียนชุมชนที 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์

่

วัดสุวรรณประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๐๕๓๔
เด็กหญิงณัฐณิชา ไร่วิบูลย์

๒๑/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๓๕
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา อ่อนน้อม

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๓๖
เด็กหญิงรุ่งฟา ขอบเงิน

๓๐/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๓๗
เด็กหญิงกวิตา นวนจีน

๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๓๘
เด็กหญิงศุภนุช อุ่นอยู่

๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๓๙
เด็กหญิงนารีรัตน์ คำดี

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๔๐
เด็กหญิงพัชราพร บัวผัน

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๔๑
เด็กหญิงขวัญฤทัย เหลืองอ่อน

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๔๒
เด็กหญิงธมลวรรณ ม่วงเย็น

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๔๓
เด็กหญิงภาวิตา ดิษชาวนา

๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๔๔
เด็กชายทนากร ชวนชม

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๔๕
เด็กชายชีวเทพ แร่เงิน

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๔๖
เด็กหญิงรสสุคนธ์ แสงนาค

๒๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๔๗
เด็กหญิงพรทิวา สร้อยนาค

๒๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๔๘
เด็กชายสิทธิพล อินทร์ชม

๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๔๙
เด็กชายพิสิษฐ์ ฤกษนันท์

๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๕๕๐
เด็กชายสรวิศ น้อยหัวหาด

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๕๑
เด็กชายชนิสร ชืนบุญเชิด

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๕๒
เด็กชายมนต์ชัย คล้ายทับทิม

๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๕๓
เด็กชายภาณุวัฒน์ วงษ์เวทย์

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๕๔
เด็กหญิงชไมภรณ์ เมืองมล

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๕๕
เด็กชายสหรัฐ เอียมกระซ้อน

่

๒๓/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๕๖
เด็กชายธิพันธิพงศ์

์

ศรีสุนทร
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๕๗
นางสาวมาลี หมืนณรงค์

่

๑๐/๐๕/๒๕๐๘
โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) วัดยาง  

พล ๓๕๖๐/๐๕๕๘
เด็กชายกิตติภูมิ ยืนยาว

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๕๙
เด็กชายวิณวัตน์ แปนบูชา

๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๖๐
เด็กชายธีรพงษ์ บุญด้วง

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๖๑
เด็กหญิงสิตานัน อรัญมาลา

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๖๒
เด็กหญิงพรนัชชา กระกุลดา

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๖๓
เด็กหญิงฐานิกา เสือมัน

่

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๖๔
เด็กหญิงสุกัญญา จาดศรี

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๖๕
เด็กหญิงบุญเชือ

้

บุญน้อม
๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๖๖
เด็กหญิงยุพา แซ่ตัง

้

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๖๗
เด็กชายจตุรชัย ขำพวง

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๖๘
เด็กชายศราวุฒิ สังเทศ

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๖๙
เด็กหญิงปยะมาศ แจ่มดี

๒๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๗๐
เด็กหญิงนุชจรินทร์ ยิมมาก

้

๑๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๗๑
เด็กชายโยธิน ทรัพย์สมบูรณ์

๒๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๗๒
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

อยู่ทรัพย์
๐๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดแหลมโพธิ

์

วัดเกาะแหลมโพธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๗๓
เด็กชายณัฐภัทร บุญเปยม

๒๓/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๗๔
เด็กชายพรศักดิ

์

บุญด้วง
๒๓/๐๕/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๗๕
เด็กชายนที สุขศรี

๒๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๗๖
เด็กหญิงอัครมณี เขียวมี

๑๙/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๗๗
เด็กหญิงรุ่งรัตน์ ขุนวิเชียร

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๗๘
เด็กหญิงเกวลิน ฤกษ์งาม

๒๓/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๗๙
เด็กหญิงปทมพร แสงเงิน

๒๖/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๘๐
เด็กหญิงมีนา หุ่นทอง

๓๑/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๘๑
เด็กหญิงลลิตา ทองคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๘๒
เด็กหญิงวิชญาพร คงวิลาด

๐๖/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๘๓
เด็กชายอิทธิพล พรมมืด

๒๓/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๘๔
เด็กหญิงปญดา แย้มมา

๑๓/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๕๘๕
เด็กหญิงนันทิชา ไชยสุระ

๒๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๘๖
เด็กชายพนัส วิจารณ์พล

๐๘/๐๖/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๘๗
เด็กหญิงรสสุคนธ์ สีไทย

๑๙/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๘๘
เด็กชายสุรวุฒิ นาวา

๑๒/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๘๙
เด็กหญิงอรจิรา ขำทับ

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)

วัดธรรมเกษตร  

พล ๓๕๖๐/๐๕๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ นาวา

๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๙๑
เด็กชายภิรภัทร ศรีอำดี

๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๙๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

เหล็กคม
๐๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๙๓
เด็กหญิงจุฑามาศ ผลเจริญ

๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๙๔
เด็กหญิงชุติภา จีนด้วง

๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๙๕
เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ด้วงรอด

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๙๖
เด็กหญิงณัฐวดี ปนสกุล

๒๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๙๗
เด็กหญิงนัชชาพัฒน์ บุญสืบ

๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๙๘
เด็กหญิงปฑิตตา จันทพันธ์

๒๑/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๕๙๙
เด็กหญิงแพรวรุ่ง ทูลฉลอง

๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๐๐
เด็กหญิงสุวีรพร ทับพัน

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๐๑
เด็กชายกฤษฏา ตุ่นปา

๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๐๒
เด็กชายเจษฎา สิทธิกมลรัตน์

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๐๓
เด็กชายชลิต อาชานัย

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๐๔
เด็กชายพรลภัส บำรุงดี

๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๐๕
เด็กชายระพีพัฒน์ ยอดเพชร

๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๐๖
เด็กชายศราพิชัย มาลีตา

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๐๗
เด็กชายศิรวิช กลินแจ่ม

่

๒๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๐๘
เด็กหญิงชรินรัตน์ จีนด้วง

๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๐๙
เด็กหญิงฐิตินันท์ น่วมมี

๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๑๐
เด็กหญิงทิพย์เกสร เพชรทองดี

๒๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๑๑
เด็กหญิงนันท์นภัส ทักท้วง

๒๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๑๒
เด็กชายกฤษฎา เนืองกลิม

่ ่

๑๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๑๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีสงคราม

๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๑๔
เด็กหญิงกัญญารัตน์ โพธิศรี

์

๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๑๕
เด็กหญิงกันฐิมา โปลี

๑๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๑๖
เด็กหญิงชลธิชา ปนทอง

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๑๗
เด็กหญิงณัฐชา เพิมสุข

่

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๑๘
เด็กหญิงม่านพร เกตุอัมพร

๒๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๑๙
เด็กชายธีรนัย นัยรัศมี

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๖๒๐
เด็กหญิงวิภาดา รวมญาติ

๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๒๑
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ไถ้เงิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๒๒
เด็กชายธนดา สุขเกษม

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๒๓
เด็กหญิงรัตนากร เฉยสอน

๒๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๒๔
นางสาววรัญญา โสภณภูมิปญญา

๓๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๒๕
นางสาวอนุสรา ยวนเขียว

๑๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม วัดพระขาวไชยสิทธิ

์

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๒๖
เด็กชายสมพงษ์ คมคง

๐๘/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๒๗
เด็กชายธีรชัย สร้อยทอง

๑๙/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๒๘
เด็กชายศักดิธัช ฟกชู

๒๕/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๒๙
เด็กชายณัฐวุฒิ ใยเทศ

๐๒/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๓๐
เด็กชายศุภชัย วิจิตรปญญา

๒๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๓๑
เด็กชายโสภณวิชญ์ อินทร์บัว

๑๑/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๓๒
เด็กชายโสภณวิทย์ อยู่คง

๒๘/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๓๓
เด็กหญิงเปรมฤดี กองแสนแก้ว

๐๑/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๓๔
นายพันกร กลินสมาธิ

่

๑๖/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๓๕
เด็กชายศุภดิตถ์ เฟองปรางค์

๑๐/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๓๖
เด็กชายวรชัย อุดมบัว

๐๕/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๓๗
เด็กหญิงนันทิชา คำเจริญ

๐๓/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๓๘
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทองเงิน
๑๙/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๓๙
เด็กหญิงจุฑามาศ เฟองปรางค์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๔๐
เด็กชายณัชพล ทรัพย์สิน

๒๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๔๑
เด็กชายธิเบด เชิญรัมย์

๑๒/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๔๒
เด็กชายยุทธชัย นุชเปรม

๑๒/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๔๓
เด็กชายปยพงศ์ นุชเปรม

๒๐/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๔๔
เด็กชายพัฒนศักดิ

์

เอียมอุไร

่

๐๓/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๔๕
เด็กชายแสงทวี ยิงรัตน์

่

๓๑/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๔๖
เด็กชายฟาอิซคาน น้อยวงศ์

๑๑/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๔๗
เด็กชายพีรภัทร อำพรม

๐๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๔๘
เด็กหญิงศิริวรรณ กลินหอม

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๖ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๔๙
เด็กชายปฏิภาณ สีชุลี

๑๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๖๕๐
นางสมจิตร โสตถิวรกุล

๑๙/๑/๒๕๐๔
โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที 73

่

วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๐๖๕๑
เด็กหญิงรุ่งทิวา ลาปะ

๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๕๖๐/๐๖๕๒
เด็กหญิงจอมขวัญ ฤทธิมัน

์ ่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๕๖๐/๐๖๕๓
เด็กหญิงจันทร์นภา การกระสัง

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๕๖๐/๐๖๕๔
เด็กหญิงณิชาภัทร บัวเผือน

่

๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๑๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๖๕๕
เด็กหญิงนพณัฐ สุวรรณศรี

๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๕๖๐/๐๖๕๖
เด็กหญิงเสาวนีย์ พิมพ์วงษ์

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๕๖๐/๐๖๕๗
เด็กหญิงอรณิชา จวนแจ้ง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๕๖๐/๐๖๕๘
เด็กหญิงพรธิดา สวนชุ่ม

๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๕๖๐/๐๖๕๙
นางสาวลัดดา แข็งแรง

๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๕๖๐/๐๖๖๐
นายจักรกฤษ ศรีคล้าย

๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนท่าทองพิทยาคม วัดศรีรัตนาราม  

พล ๓๕๖๐/๐๖๖๑
เด็กหญิงวรัญญา จันบัว

๐๑/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๖๒
เด็กหญิงปรีชาภรณ์ พัสกุล

๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๖๓
เด็กชายพีรทัต พงษ์มา

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๖๔
เด็กชายธีรพงษ์ คำรินทร์

๒๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๖๕
เด็กหญิงพิราภรณ์ ไตรธรรม

๑๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๖๖
เด็กหญิงจิรัชยา แหยมมัน

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๖๗
เด็กชายพชร หลักเมือง

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๖๘
เด็กหญิงปญญารัตน์ ดวงปญญา

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๖๙
เด็กหญิงอธิชา ธูปบูชา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๗๐
เด็กหญิงภัทรวดี หนูใจกล้า

๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๗๑
เด็กชายณัฐวุฒิ ชูธรรมขันต์

๒๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๗๒
เด็กชายศิริภัทร นาคสุทธิ

์

๒๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๗๓
เด็กชายธีรศักดิ

์

ผ่านภพ
๑๐/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๗๔
เด็กชายอติวิชญ์ ระวิง

๑๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๗๕
เด็กหญิงอรวรรณ ขันทะ

๐๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๗๖
เด็กชายกิตจิวัฒน์ คล้ายทรัพย์

๐๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๗๗
เด็กชายณัฐนันท์ มากเอียด

๒๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๗๘
เด็กชายธนพัฒน์ แข่งขัน

๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๗๙
เด็กชายจุลพัชร ทาขาว

๒๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๘๐
เด็กชายภาณุพงศ์ พุมเรศ

๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๘๑
เด็กชายธนาวุฒิ มีทอง

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๘๒
เด็กชายนันทวัฒน์ ชูธรรมขันต์

๐๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๘๓
เด็กหญิงพิมลรัตน์ บุญสีโห้

๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๘๔
เด็กชายวัชรพงษ์ ทองประกอบ

๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๘๕
เด็กชายณัฐพล เมฆสุวรรณ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๘๖
เด็กหญิงรัตนากร นัดประสพ

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๘๗
เด็กหญิงธนพร สังเคน

๒๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๘๘
เด็กหญิงมณีรัตน์ เขียวเพียร

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๘๙
เด็กชายเจษฎา สวัสดิมิง

์ ่

๑๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๖๙๐
เด็กชายโชคประสิทธิ

์

ปานสุด
๒๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดมหาวนาราม วัดมะขามเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๐๖๙๑
เด็กหญิงทิพย์รัตน์ มีสัมฤทธิ

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๕๖๐/๐๖๙๒
เด็กชายโชษณ นาราโชตจิรวัชร

๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๕๖๐/๐๖๙๓
เด็กหญิงวรัญญา ชาบาง

๐๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๕๖๐/๐๖๙๔
เด็กชายสิทธิเดช วันยา

๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๕๖๐/๐๖๙๕
เด็กชายประวีณ ดีแล้ว

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๕๖๐/๐๖๙๖
เด็กชายเอนกพงศ์ ฉำไกร

๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๕๖๐/๐๖๙๗
เด็กหญิงนัยน์ปพร แก้วกร

๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย วัดตาปะขาวหาย  

พล ๓๕๖๐/๐๖๙๘
เด็กหญิงจันทมณี ชูทอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๖๙๙
เด็กหญิงเปรมฤดี กองกาล

๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๐๐
เด็กหญิงภัสพร เดชอิม

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๐๑
เด็กหญิงปาริชาติ เพช็รนิล

๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๐๒
เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรเจริญ

๐๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๐๓
เด็กหญิงชลณิชา น้อยบ้านใหม่

๒๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๐๔
เด็กหญิงชัญญาทิพย์ ยกตระกูล

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๐๕
เด็กหญิงรสิตา สิงห์โตทอง

๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๐๖
เด็กชายชัยมงคล บุญประเสริฐ

๑๗/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๐๗
เด็กหญิงยุพารัตน์ โตเทียม

๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๐๘
เด็กชายณรงค์เดช คัดชานันท์

๑๔/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๐๙
เด็กหญิงภัทราวดี คำสามัญ

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๑๐
เด็กหญิงพรนัชชา สมอหอม

๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๑๑
เด็กชายภานุพงศ์ แปนทับ

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๑๒
เด็กหญิงชนิดา เพชรนิล

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดบ้านใหม่  

พล ๓๕๖๐/๐๗๑๓
เด็กชายปุณยพัฒน์ กันเกิด

๐๔/๐๗/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๑๔
เด็กหญิงอริสา เรียนศักดิ

์

๒๓/๐๘/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๑๕
เด็กหญิงอนันตญา สิทธิสำรวย

๐๘/๑๐/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๑๖
เด็กชายพิทักขินัย กาวิชัย

๒๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๑๗
เด็กชายสราวุฒิ ดีวังยาง

๑๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๑๘
เด็กหญิงจีรนันท์ เทียมเนียม

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๑๙
เด็กหญิงวนาลี หลิมเจริญ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๒๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ เรียนศักดิ

์

๐๖/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านดงวิทยา วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๒๑
เด็กหญิงกัลยารัตน์ จำปากุล

๓๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๒๒
เด็กหญิงพิลาสินี จันทะพล

๒๙/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๒๓
เด็กหญิงณัชนิกุล อัสภิ

๐๒/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๒๔
เด็กหญิงนิภาธร มีญวน

๐๒/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๑ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๗๒๕
เด็กหญิงอุรัสยา บุญมีมา

๑๘/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๒๖
เด็กหญิงประทานพร โท้ทอง

๒๐/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๒๗
เด็กหญิงธิดารัตน์ สอนท่าโก

๑๖/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๒๘
เด็กชายณัฐพล พรมมา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๒๙
เด็กชายวุฒินันท์ หงษ์ภูธร

๒๘/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๓๐
เด็กหญิงนภัสสร อ๊อดเอก

๑๒/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๓๑
เด็กหญิงชลลดา สังข์เปรียว

้

๒๒/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๓๒
เด็กชายจิรวัฒน์ ธรรมดา

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๓๓
เด็กหญิงเกวลิน วจนะสิริวรรณ

๒๐/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๓๔
เด็กชายสมภพ โพธ์เกิด

๐๑/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๓๕
เด็กชายภูชิต สิงห์ศร

๐๖/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๓๖
เด็กหญิงมณฑิตา บุญประเสริฐ

๑๕/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๓๗
เด็กชายวชิรวิทย์ มณิรัตน์

๑๑/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๓๘
เด็กชายวรภัทร ญาณปญญา

๒๗/๐๘/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๓๙
เด็กชายเจษฎา เกตุสำอางค์

๐๑/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๔๐
เด็กชายณภูทัย ถ้วนถี

่

๒๐/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๔๑
เด็กชายธนกฤต นาคอินทร์

๐๑/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๔๒
เด็กชายธนาวัลย์ แดงเรือง

๑๔/๐๘/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๔๓
เด็กชายปฏิภาณ พรมเทียน

๒๘/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๔๔
เด็กชายพรภิวรรตน์ อำดัด

๐๑/๐๗/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๔๕
เด็กชายฆฤณ สังขพันธุ์

๒๖/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๔๖
เด็กหญิงกรรณิการ์ สีมาก

๐๔/๐๙/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๔๗
เด็กหญิงจินดาหรา คงหุ่น

๑๐/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๔๘
เด็กหญิงณัฐทยา สอนเม่น

๑๙/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๔๙
เด็กหญิงเมษา ดีชุ่ม

๑๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๕๐
เด็กหญิงวริษฐา ขยันพูด

๑๔/๑๐/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๕๑
เด็กหญิงจิรปรียา ผาทอง

๑๘/๐๓/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๕๒
เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดบุรี

๐๑/๐๒/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๕๓
เด็กหญิงสุภัสรา จงพ่วง

๑๘/๐๕/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๕๔
เด็กหญิงสุภาวดี อำกอง

๒๕/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๕๕
เด็กชายณภัทร สุทธิโชติ

๑๖/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๕๖
เด็กชายบุญยชา พงษ์วานิช

๐๖/๑๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๕๗
เด็กหญิงทิพย์กมล โฉมแดง

๒๘/๐๔/๒๕๕๐ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๕๘
เด็กชายสุเมธ ฤทธิน่วม

์

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๕๙
เด็กชายภูชนะ มาโห้

๐๖/๑๐/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๒ / ๑๐๐

้
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๗๖๐
เด็กชายสุภัค กามขุนทด

๑๐/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๖๑
เด็กหญิงกมลชนก สุวรรณไตร

๑๕/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๖๒
เด็กหญิงณธิดา เณรพิทักษ์

๑๑/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๖๓
เด็กหญิงนงค์เยาว์ แซ่ห่าน

๐๗/๐๙/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๖๔
เด็กหญิงวริศรา ต่อยนึง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๖๕
เด็กหญิงวิภาวนี มะธิโตปะนำ

๑๘/๐๑/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๖๖
เด็กชายธราเทพ ปนม่วง

๑๕/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๖๗
เด็กหญิงธนัชชา จันทวงษ์

๐๖/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๖๘
เด็กหญิงธันยรัตน์ ชืนรอด

่

๐๖/๐๒/๒๕๔๙ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๖๙
เด็กชายเจษฎา วงษา

๒๔/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๗๐
เด็กชายณัฐพงษ์ ดับโศก

๒๗/๐๘/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๗๑
เด็กชายประพันธ์ โชติรัตน์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๗๒
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สุขละเอียด
๐๑/๑๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๗๓
เด็กชายคณาสิน เนียมพันธ์

๐๒/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๗๔
เด็กชายนพดล ดีชุ่ม

๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๗๕
เด็กชายนราวิชญ์ ฉิมเกตุ

๒๔/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๗๖
เด็กชายบรรทัด มันเจริญ

่

๐๘/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๗๗
เด็กชายภูวนัย จีนหลี

๑๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๗๘
เด็กชายสิริวัฒน์ รุ่งแจ้ง

๐๗/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๗๙
เด็กหญิงธนัชชา ฉิมศรี

๒๘/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๘๐
เด็กหญิงพัชราภา นาคอินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๘๑
เด็กหญิงพัชราภรณ์ แดงเรือง

๐๓/๐๒/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๘๒
เด็กหญิงวรรณกานต์ พวงทอง

๒๐/๐๔/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๘๓
เด็กหญิงสุชาดา กันเกิด

๑๘/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๘๔
เด็กหญิงสุพาพร ตุ้ยแดน

๓๐/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๘๕
เด็กหญิงหนึงฤทัย

่

อินภู่
๐๑/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)

วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๘๖
เด็กชายณัฐพล พันธ์นุช

๐๒/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๘๗
เด็กหญิงธัญพิชชา เทียมเนียม

๐๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๘๘
เด็กชายกิตติพงษ์ คุณทิพย์

๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๘๙
เด็กชายจิตตินัย คำสว่าง

๒๔/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๙๐
เด็กชายณัฐพล แตงหมี

๒๓/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๙๑
เด็กชายณัฐวุฒิ แตงหมี

๐๓/๐๘/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๙๒
เด็กชายพิษณุ ภิรมย์

๓๑/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๙๓
เด็กชายสนธิ นาคอินทร์

๓๐/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๙๔
เด็กชายภาณุวัฒน์ แดงเรือง

๐๙/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๓ / ๑๐๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๗๙๕
เด็กชายวีรวัฒน์ ฉิมเกตุ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๙๖
เด็กหญิงกมลลักษณ์ คงหุ่น

๑๘/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๙๗
เด็กหญิงจริญา เดือนขาว

๒๔/๐๙/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๙๘
เด็กหญิงธนพร สีทอง

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๗๙๙
เด็กชายอานนท์ เทพพิทักษ์

๐๖/๑๑/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๐๐
เด็กหญิงบุญยากร ปนม่วง

๒๑/๐๗/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๐๑
เด็กชายเดโชชัย เทียนงาม

๑๐/๐๒/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๐๒
เด็กชายณัฐพงศ์ บุญมาก

๐๗/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๐๓
เด็กชายภัคพล สุดเสมอใจ

๓๐/๐๗/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๐๔
เด็กชายธนวัตน์ ทองสอาด

๐๒/๑๒/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๐๕
เด็กชายวิทวัส นิลดี

๓๐/๐๔/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๐๖
เด็กชายคมสันต์ เนียมพันธ์

๐๔/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๐๗
เด็กชายจักรภัทร โพธิเกิด

์

๑๑/๐๕/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๐๘
เด็กชายทิเบต ทองก่อ

๑๘/๑๑/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๐๙
เด็กชายอานนท์ ปนม่วง

๒๖/๑๐/๒๕๔๕ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๑๐
เด็กชายเทพทัต ธงสี

๓๐/๐๓/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านปา(บิลอาสาประชาสรรค์)
วัดบึงกระดาน  

พล ๓๕๖๐/๐๘๑๑
เด็กหญิงจิรภิญญา จันทวรรณกูร

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๑๒
เด็กชายก้องภพ หมอนอิง

๑๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๑๓
เด็กชายจักรพรรดิ

์

ศรีสัจจา
๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๑๔
เด็กชายชินาธิป ขืมจันทร์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๑๕
เด็กชายณภัทร์ดนัย จันทร์ฉาย

๐๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๑๖
เด็กชายธัญนพ ปาเฉย

๑๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๑๗
เด็กชายนโม อินถาวร

๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๑๘
เด็กชายภุชรักข์ รุ่งเรือง

๒๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๑๙
เด็กชายเสฏฐวุฒิ โตกราน

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๒๐
เด็กหญิงจิรัชญา มะปะวงศ์

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๒๑
เด็กหญิงจารุจิรัสย์ โยมะบุตร

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๒๒
เด็กหญิงจิดาภา สมะวรรธนะ

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๒๓
เด็กหญิงฉัตรทิพปภา เทียมทัน

๑๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๒๔
เด็กหญิงปุณยนุช ธรรมชาติ

๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๒๕
เด็กหญิงพิชชาพร ภุมรินทร์

๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๒๖
เด็กหญิงพิมพ์รภัทร ไข่แก้ว

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๒๗
เด็กหญิงภิคีติ นฤขัตรพิชัย

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๒๘
เด็กหญิงมัชฌิมา มากจุ้ย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๒๙
เด็กชายชุติศรณ์ ชมปอม

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๘๓๐
เด็กชายทรงสิทธิ

์

พันเรือง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๓๑
เด็กชายคฑาวุธ ตราชืนต้อง

่

๐๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๓๒
เด็กชายพลวิชญ์ วอง

๑๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๓๓
เด็กหญิงญาณิศา พัชรพัฒนชัย

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๓๔
เด็กหญิงทิฆัมพร บุญอินทร์

๒๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๓๕
เด็กหญิงดวงตะวัน มีชัย

๒๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๓๖
เด็กหญิงธันย์ชนก ทองเฟอง

๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๓๗
เด็กหญิงนันณิศา ศิริภาพ

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๓๘
เด็กหญิงพลอยจันท์ ทัพเพ็ง

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๓๙
เด็กหญิงพิชชา มีอินทร์ถา

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๔๐
เด็กหญิงอภิรดี อ่อนทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๔๑
เด็กหญิงอรษา บริบูรณ์เกษตร

๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๔๒
เด็กชายชนัต เชียวชาญ

่

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๔๓
เด็กหญิงธัณชนก ดิษย์กวิน

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๔๔
เด็กหญิงนภสร น้อยจาด

๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๔๕
เด็กหญิงปภาวรินทร์ โคกปรางค์

๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๔๖
เด็กหญิงวรินธร ฟกทอง

๒๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๔๗
เด็กหญิงวิมุตา บางโม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๔๘
เด็กหญิงศศิประภา เนตรจินดา

๑๙/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๔๙
เด็กหญิงอริสา เหล็กเพชร

๐๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๕๐
เด็กชายปฏิพัทธิ

์

ศรีคง
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๕๑
เด็กชายศิวกร แก้วจู

๐๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๕๒
เด็กหญิงกัญญารัตน์ รอดฤทธิ

์

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๕๓
เด็กหญิงกัญฐมาศ แย้มพราย

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๕๔
เด็กหญิงจันทรา เพ็ชรกระจ่าง

๑๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๕๕
เด็กหญิงชุติกาญจน์ แก่นจันทร์

๒๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๕๖
เด็กหญิงธนกร แสสุวรรณ

๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๕๗
เด็กหญิงธันย์ชนก สีโอ

๑๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๕๘
เด็กหญิงมนปญา อริยะวงศ์

๑๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๕๙
เด็กหญิงลักษณ์นารา เกตุกลิน

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๖๐
เด็กหญิงหทัยชนก เล็กแจ้ง

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๖๑
เด็กหญิงอัจจิตา สุทธิสุวรรณ

๑๙/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๖๒
เด็กชายภัสวี บุญเกต

๐๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๖๓
เด็กชายณัฎฐ์ชนล ศรีสรรพกิจ

๐๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๖๔
เด็กหญิงกชพร บุญภิละ

๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๘๖๕
เด็กหญิงกฤษณา เลิกจิว

๋

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๖๖
เด็กหญิงณภาภัช ชัยชนะ

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๖๗
เด็กหญิงนภัสนันท์ แสงศรีเรือง

๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๖๘
เด็กหญิงพิชญธิดา ชืนเมือง

่

๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๖๙
เด็กหญิงสุพรรษา ประทุมโฉม

๑๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๗๐
เด็กชายกันตธีร์ ม่วงทอง

๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๗๑
เด็กชายคเชนท์ เลิศนภา

๑๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๗๒
เด็กชายปณณทัต มันคง

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๗๓
เด็กชายปาณัสม์ พงษ์ตระกูล

๒๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๗๔
เด็กชายปยวัฒน์ อ๊อดเอก

๐๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๗๕
เด็กชายพีธฎาภัทร ทองสุข

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๗๖
เด็กหญิงกานต์ธิดา สุดแสง

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๗๗
เด็กหญิงณัฎฐกันย์ ยะปอก

๓๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๗๘
เด็กหญิงธนัชชา จำปางาม

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๗๙
เด็กหญิงธันยพร คำชม

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๘๐
เด็กหญิงนภัสวรรณ

นิยมประเสริฐผล
๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๘๑
เด็กหญิงปพิชญา ด่านสัมฤทธิ

์

๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๘๒
เด็กหญิงปรางเพชร สีทอง

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๘๓ เด็กหญิงปญฏิญานันท์
ปุญญฤทธิ

์

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๘๔
เด็กหญิงภัทธิรา บุญประจง

๑๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๘๕
เด็กหญิงเมลดา นิธิชัยกร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๘๖
เด็กหญิงศุจีภรณ์ ตันรัตนวงศ์

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๘๗
เด็กหญิงอรนลิน พุ่มทอง

๑๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๘๘
เด็กหญิงเบญญาภา น้อยบัว

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๘๙
เด็กหญิงอนัญญา พูลภักดี

๐๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๙๐
เด็กหญิงเวสิยา สุขฉิม

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๙๑
เด็กชายศุภกิตติ

์

ทับสุข

๒๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๙๒
เด็กชายชญานนท์ เคนเหลือม

่

๐๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๙๓
เด็กหญิงกชกร วิกุลชัยกิจ

๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๙๔
เด็กชายธฤษณุ คุปตะนาวิน

๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๙๕
เด็กหญิงสพิชญา บุญเกิด

๑๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๙๖
เด็กชายเสาวภาพ นิลดี

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๙๗
เด็กหญิงมนัสวี แก้วแจ

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๙๘
เด็กหญิงพิชญาดา เชิดชู

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๘๙๙
เด็กชายทินภัทร ทัศนภักดิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๙๐๐
เด็กหญิงภูริชกร โตงามรักษ์

๐๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๐๑
เด็กหญิงพชรพร เม่นสิน

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๐๒
เด็กชายต่อศักดิ

์

โพธิคง

์

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๐๓
เด็กชายศุภณัฐ สุวรรณวัจน์

๒๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๐๔
เด็กหญิงธนาสิริ คมขำ

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๐๕
เด็กหญิงสวรรยา จูขวัญ

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๐๖
เด็กหญิงพรนภัส ชลายะนนท์

๑๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๐๗
เด็กหญิงกชพร สันติวีระการ

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๐๘
เด็กชายปญญาดี โสภา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๐๙
เด็กหญิงชนิกานต์ ชัยกิจ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๑๐
เด็กหญิงนิตยกานต์ ยุวเวทย์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๑๑
เด็กหญิงธารตา ปรุงสวรรณ์

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๑๒
เด็กหญิงชนัญชิดา เขียวขำ

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๑๓
เด็กหญิงลลิตภัทร วังอินตา

๓๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๑๔
เด็กหญิงภัณฑิรา สีเเตง

๒๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๑๕
เด็กหญิงกัญญากานต์ พ่วงกองนะกานต์ ๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๑๖
เด็กหญิงวนธิดา คำสุข

๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๑๗
เด็กหญิงปวิณากร เอียมสวัสดิ

่ ์

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๑๘
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ บุญมาก

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๑๙
เด็กหญิงณัฐนีย์ เงินยิง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๒๐
เด็กหญิงญานิศา มีศาสตร์

๓๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๒๑
เด็กหญิงรังษิมา วงค์พัฒนานิวาศ

๒๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๒๒
เด็กชายพชร กลางจิต

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๒๓
เด็กหญิงนุชวรา คงภู

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๒๔
เด็กหญิงชญานันท์ วงศ์จันทรมณี

๒๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๒๕
เด็กหญิงปวิชญา คุ้มพวง

๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๒๖
เด็กหญิงอารยาภา กุลทแกล้ว

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๒๗
เด็กหญิงนพเก้า ชูหลำ

๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๒๘
เด็กหญิงกมลชนก นิรมล

๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๒๙
เด็กหญิงลักษิกา วิจิตรพงษา

๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๓๐
เด็กหญิงอาระดา คำชม

๐๕/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๓๑
เด็กหญิงณฤดี ลิมคงงาม

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๓๒
เด็กหญิงภรณภัส เสนาบุญญฤทธิ

์

๒๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๓๓
เด็กหญิงรักษิตา จันทร์ดี

๑๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๓๔
เด็กหญิงนภษร ไชยะโสดา

๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๙๓๕
เด็กชายทักษพล มุณีสว่าง

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๓๖
เด็กชายณิธิศ วาดสันทัด

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วัดจันทร์ตะวันตก  

พล ๓๕๖๐/๐๙๓๗
นายกิตตินันท์ แพทอง

๐๙/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๓๘
นายเจษฎาพร ราชา

๒๕/๑๐/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๓๙
นายธนดล สีดามา

๐๕/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๔๐
นางสาวอิสราภรณ์ พิมสอน

๐๙/๐๘/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๔๑
นายสุขสวัสดิ

์

ราชา
๐๗/๐๖/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๔๒
นางสาวกวินธิดา เทพทอง

๑๔/๐๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๔๓
นางสาวกัญญาภัค เหลืองหิรัญภูษิต

๑๙/๐๔/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๔๔
นางสาวชเนษฎา จรัสรัศมี

๒๘/๑๒/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๔๕
นางสาวภัทราพร ธรรมยศ

๒๐/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๔๖
นางสาววรัญญา วรุณสุภัค

๑๓/๐๓/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๔๗
นางสาวศิริลักาณ์ พูลชู

๑๘/๐๕/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๔๘
นายพงศ์ศักดิ

์

นามการ
๒๐/๑๑/๒๕๔๔

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๔๙
นางสาวณัฐธิดา มณีโชติ

๒๐/๐๖/๒๕๔๕

วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วัดสระไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๐๙๕๐
เด็กชายธนกร ด้วงสุวรรณ

๐๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๕๑
เด็กหญิงปญญาพร ฤทธิอ่องรัก

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๕๒
เด็กหญิงชยุดา นาบุญพัฒนา

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๕๓
เด็กชายปญญา พันธุ์ไผ่

๒๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๕๔
เด็กหญิงวณิชฌา มุตะระ

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๕๕
เด็กหญิงฐานิศรา อยู่ยืน

๒๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๕๖
เด็กหญิงวาณิชญา ไกรวิจิตร

๑๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๕๗
เด็กชายศิริวัฒน์ จันทร์อยู่

๒๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๕๘
เด็กหญิงพินธุสร อันใจใหญ่

่

๑๓/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๕๙
เด็กหญิงมัชฌิมาย์ บุญเจริญ

๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๖๐
เด็กหญิงอัญชธิดา กลมพุก

๒๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๖๑
เด็กชายอภิสิทธิ

์

สิทธิจันทร์
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๖๒
เด็กชายภานุพงศ์ ต่ายพูล

๒๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๖๓
เด็กหญิงภานุมาศ ไพรพฤกษ์

๐๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๖๔
เด็กชายธีรเดช ศรีเคนขันธ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๖๕
เด็กหญิงนันทกานต์ จันทร์เพ็ง

๒๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๖๖
เด็กหญิงจิตรกัญญา หินอาจ

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๖๗
เด็กหญิงญาณิน หินอาจ

๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๖๘
เด็กหญิงปญญาพร รอดตัวดี

๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๖๙
เด็กชายวรเชษฐ์ ถนอมวงษ์

๑๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๐๙๗๐
เด็กหญิงธนัชพร กลีบบัว

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๗๑
เด็กหญิงพุธิตา ทับทิม

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๗๒
เด็กหญิงพุทธิดา มงกุฎ

๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๗๓
เด็กหญิงรุ่งไพริน จันทร์เพ็ง

๒๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๗๔
เด็กชายศิริชัย มาเจริญ

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๗๕
เด็กหญิงศรันย์พร สินกำแพง

๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๗๖
นางสาวพลอยชมพู อนุเล

๐๔/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๗๗
เด็กชายธนากร นอบเผือก

๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปลักแรด วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๗๘
เด็กชายเดชาวัต ไพรวรรณ์

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๗๙
เด็กหญิงมณฑิชา ภูมิโคกรักษ์

๐๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๘๐
เด็กหญิงณัฐรัตน์ นุวรณ์

๒๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๘๑
เด็กหญิงอมรรัตน์ มีสิงห์

๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๘๒
เด็กหญิงกฤตพร สอนบุญ

๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๘๓
เด็กหญิงสุมาลี มีแก้ว

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๘๔
เด็กหญิงชญานี คนใหญ่

๐๔/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านพันเสา วัดตะโม่  

พล ๓๕๖๐/๐๙๘๕
เด็กหญิงชลดา ทองขาว

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๘๖
เด็กหญิงอังสนา สุทน

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางระกำ วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๘๗
เด็กหญิงพิยดา คำจันทร์

๐๗/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๘๘ เด็กหญิงพลอยไพรินทร์
กันยาประสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๘๙
เด็กหญิงศตพร จิตต์รำพึง

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๙๐
เด็กชายพัทธดนธ์ ทองสุข

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๙๑
เด็กชายอนุวัช มีมาก

๐๘/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๙๒
เด็กหญิงอินทิรา เขียวปน

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๙๓
นางกัณฐิกา เทแก้ว

๒๘/๗/๒๕๒๓
โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๙๔
นายทองแดง มาดิษฐ์

๑๘/๑๑/๒๕๐๑

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๙๕
นางสาวปรียามาศ ช้างทอง

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๙๖
นางลำยงค์ มาดิษฐื

๒๘/๙/๒๕๐๑
โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๙๗
นางวจิรา คลังนำคู้

๒๑/๗/๒๕๐๕
โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๙๘
นายวชิระ ลำเลิศ

๓๐/๕/๒๕๑๓
โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๐๙๙๙
นางอภิญญา ล้อมรืน

่

๙/๓/๒๕๒๑ โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๐๐
นางอารี บงเจริญ ๙/๗/๒๕๐๐ โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๐๑
นายอิทธิณัฐ เมฆลับ

๑๔/๒/๒๕๒๔
โรงเรียนวัดทุ่งชา วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๐๒
เด็กหญิงพนิตพร น้อยกลิน

่

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๐๓
เด็กหญิงวาสินี อุ่นพรหม

๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๐๔
เด็กหญิงชลธิชา นันธิษา

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๒๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๐๐๕
เด็กหญิงมณฑิรา ทุนโคกกรวด

๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบึงกอก วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๐๖
เด็กหญิงสรัลพร อุดมศักดิ

์

๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๐๗
เด็กหญิงพลอยขวัญ จอมนกเกษ

๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๐๘
เด็กชายวีระภาพ คุณช่างทอง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๐๙
เด็กหญิงกฤติยา มาลัย

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๑๐
เด็กชายภาณุเดช ชอบสอาด

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๑๑
เด็กชายภัทรกร มาลัย

๑๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๑๒
เด็กชายนพนาท แวงสูงเนิน

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๑๓
เด็กหญิงญาดา ดาวเรือง

๒๖/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๑๔
เด็กหญิงชลธิชา เชิดกำแพง

๑๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดปรือกระเทียม วัดคลองเตย  

พล ๓๕๖๐/๑๐๑๕
เด็กหญิงสุธีกานต์ ปานดำ

๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยชัน
วัดวังนัยราษฎร์อุทิศ

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๑๖
นายเศรษฐสิทธิ

์

สิงห์วี
๐๖/๐๘/๒๕๐๒

โรงเรียนบ้านกรุงกรัก วัดสุนทรประดิษฐ์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๑๗
เด็กชายณัฐดนัย ชินกลาง

๐๑/๑๒/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๑๘
เด็กชายธนวุฒิ ม่วงเพชร

๑๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๑๙
เด็กหญิงรัญชนา มีรอด

๐๖/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๒๐
เด็กหญิงมณีจันทร์ ประดับศรี

๒๖/๑๐/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๒๑
เด็กหญิงสุพิชญา เกศแฝง

๑๒/๐๑/๒๕๔๘
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๒๒
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์ ยิมประดิษฐ์

้

๑๒/๐๓/๒๕๔๗
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๒๓
นายอัครพนธ์ โตอุ่นเพชร

๐๓/๑๐/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๒๔
นางสาวทัดดาว เกตุพุ่ม

๒๓/๐๘/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๒๕
นายณัญธิวา เงินคำ

๑๕/๐๗/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๒๖
นายนรินทร์ ท้าวธรรมศรี

๑๘/๐๕/๒๕๔๔
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๒๗
นายภูธเนตร มาเพชร

๓๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๒๘
นางสาวปรียาพร มีมาก

๐๗/๑๒/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๒๙
นางสาวพัชราภา ละอองนวล

๒๗/๑๐/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๓๐
นางสาวทิพย์ธัญญา มากคิด

๑๔/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๓๑
นางสาวมณีวรรณ ชาตรี

๑๑/๑๒/๒๕๔๓ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๓๒
นายวรชัย คุณคำ

๐๔/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๓๓
นายอดิศร หุ่นสิงห์

๒๘/๑๐/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๓๔
นางสาวปริศนา สิงห์อยู่

๑๖/๐๕/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๓๕
นางสาวรัชนีกร กลัดแก้ว

๒๒/๑๒/๒๕๔๒ โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๓๖
นางสาวสุนิชา ศรีนวล

๑๙/๐๘/๒๕๔๒
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๓๗
นายไพสิฐ เรืองศรี

๐๗/๐๑/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๓๘
นางสาวเอมิกา ดอนชะเอม

๒๔/๐๓/๒๕๔๓
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์

วัดหนองพยอม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๓๙
เด็กหญิงณัฐจิตรา ห่อบุ

๐๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองอ้อ วัดหนองอ้อ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๐๔๐
เด็กหญิงมณฑิตา ทองมูล

๐๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๔๑
เด็กหญิงธนาภา เพ็งเภา

๑๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๔๒
เด็กชายธนากร บุญกอง

๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๔๓
เด็กชายนราวิชญ์ ชูเนตร

๑๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๔๔
เด็กชายชินดนัย หารคำจันทร์

๐๘/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๔๕
เด็กหญิงพิมพ์ทอง รากแก่น

๑๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๔๖
เด็กชายวิรภัทร สวัสดินะที

์

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๔๗
เด็กชายธันวา ชินคำ

๑๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๔๘
เด็กชายธนันชัย ปโคทัง

๐๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๔๙
เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีวิเชียร

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๕๐
เด็กหญิงธัญชนก นิสสวาท

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๕๑
เด็กหญิงนิตยา กัณหาพันธ์

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๕๒
เด็กหญิงรุ่งนภา ช้างทอง

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๕๓
เด็กหญิงอัญญาณี ดินแดง

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๕๔
เด็กชายพชร ท้าวอานนท์

๒๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๕๕
เด็กชายเกริกเกียรติ ประดับศรี

๑๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๕๖
เด็กชายตะวัน สุขประเสริฐ

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๕๗
เด็กหญิงศิริพร ศรีสุข

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๕๘
เด็กหญิงชฎาณัฐ คุ้มภัย

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๕๙
เด็กหญิงรุจิราภา กลมกล่อม

๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๖๐
เด็กหญิงจรรยวรรธน์ สุกใส

๑๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๖๑
เด็กหญิงณีรนุช เทียนขาว

๑๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๖๒
เด็กชายกฤษณ โฉมเกตุ

๒๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๖๓
เด็กหญิงชุลีพร เขยชัย

๑๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๖๔
เด็กหญิงปยดา สีแดง

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกุลา วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๖๕
เด็กชายธนวัฒน์ ไชยวงค์คต

๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๖๖
เด็กหญิงจารุวรรณ คำแก้ว

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๖๗
นางสาวสิรินทร์รัตน์ หมีนิม

่

๓/๑๒/๒๕๑๘
โรงเรียนวัดบึงบอน วัดเกาะจันทร์  

พล ๓๕๖๐/๑๐๖๘
เด็กหญิงชญานิศ มณีนิล

๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองนำเย็น วัดคลองนำเย็น  

พล ๓๕๖๐/๑๐๖๙
เด็กชายกิตติเดช ทับเพ็ชร

๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๗๐
เด็กชายพีรภาส นวลจันทร์

๓๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม

วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๗๑
เด็กหญิงปรียานุช พร้อมมูล

๑๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๗๒
เด็กชายกฤษณะ บุญรอด

๑๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๗๓
เด็กหญิงสุชานันท์ ไม้กร่าง

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๗๔
เด็กหญิงปยะมาศ บวบหอม

๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๑ / ๑๐๐

้
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่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๐๗๕
เด็กหญิงประภาพร เงินมาก

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๗๖
เด็กชายสุทธวีร์ ธานี

๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๗๗
เด็กหญิงณิชมน นาสังข์

๒๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๗๘
เด็กหญิงรุ่งนภา บุญทอง

๒๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๗๙
เด็กหญิงสมิตานัน เอียมจ้อย

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๘๐
เด็กชายปยวัฒน์ คำวร

๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๘๑
เด็กชายตรีวิทย์ ม่วงแก้ว

๐๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
วัดบ้านใหม่เจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๑๐๘๒
เด็กหญิงพรสวรรค์ บุญอภัย

๑๕/๑๑/๒๕๔๙
โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)

วัดหนองแขม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๘๓
เด็กหญิงเบญจรัตน์ ทองบุญเมือง

๒๗/๐๔/๒๕๔๗ โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)
วัดหนองแขม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๘๔
เด็กชายเกียรติชัย สองสีใส

๒๑/๑๑/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)
วัดหนองแขม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๘๕
เด็กชายชัยชนะ เอียมละออ

่

๑๕/๐๔/๒๕๔๙ โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)
วัดหนองแขม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๘๖
นางสาวปณณพร เดชขจร

๑๖/๑๐/๒๕๑๒ โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)
วัดหนองแขม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๘๗
นางวราภรณ์ จันพรมมิน

๓๑/๓/๒๕๓๑ โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก)
วัดหนองแขม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๘๘
เด็กชายพีระเดช โกฉิม

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่ามะขาม วัดท่ามะขาม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๘๙
เด็กชายทักษ์ดนัย ยีคิว

่ ้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๙๐
เด็กชายพยัคฆ์ พยัคฆวิสัย

๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๙๑
เด็กชายศราวุฒิ ธูปพลู

๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๙๒
เด็กหญิงณัฐพร เผือกพงษ์

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๙๓
เด็กหญิงปณิตา แก้วเขียวเหลือง

๒๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๙๔
เด็กชายณัฐพร วงค์ชืน

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๙๕
เด็กหญิงวชิรญาณ์ ไผ่นวล

๑๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๙๖
เด็กชายณัฐวุฒิ อินสอาด

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๙๗
เด็กชายมนัสวิน ทองสัมฤทธิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๙๘
เด็กชายวันเฉลิม แก้วกำเหนิด

๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๐๙๙
เด็กหญิงชนาภา ชุ่มพ่วง

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๑๐๐
เด็กชายมงคล คันทับ

๑๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๑๐๑
เด็กชายวชิรวิทย์ ไผ่นวล

๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๑๐๒
เด็กหญิงอิสญาภรณ์ กาแก้ว

๐๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม วัดบางกระทุ่ม  

พล ๓๕๖๐/๑๑๐๓
เด็กชายภาคภูมิ จันทร์ชาวนา

๒๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๐๔
เด็กหญิงดวงดาว มาโพธิชัย

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๐๕
เด็กหญิงธิดารัตน์ สุขเมือง

๒๗/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๐๖
เด็กหญิงอรจิรา เบ็ญจวร

๒๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๐๗
เด็กหญิงจิราพร มาโพธิชัย

์

๐๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๐๘
เด็กหญิงปศิตตา เหม็งสามเรือน

๐๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๐๙
เด็กหญิงภัทราภรณ์ ทิพยเนตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๑๑๐
เด็กหญิงบวรรัตน์ ภูมิผล

๐๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๑๑

เด็กชายโยธิน ก้อนสะเทือน

้

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๑๒

เด็กชายไกรภพ ดุสิตา
๑๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๑๓

เด็กชายนิรุตติ

์

ปานทอง
๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๑๔

เด็กชายอนุพนธิ

์

หมอช้าง
๐๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๑๕

เด็กชายธนวัฒน์ กลินชาวนา

่

๑๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๑๖

เด็กหญิงณุริยา สอนแพง
๒๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๑๗

เด็กหญิงจารุวรรณ อินหนู
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๑๘

เด็กหญิงสุภารัตน์ ทองมาก
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๑๙

เด็กหญิงกมลวรรณ คลีวงค์

่

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๒๐
เด็กชายอนุพันธ์ ชูเกียรติ

๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๒๑

เด็กชายธนภัทร บุญชาวนา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๒๒

เด็กชายสมพงษ์ ปอมสาหร่าย
๒๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๒๓

เด็กชายอภิวัฒน์ อินอิม

่

๑๕/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๒๔

เด็กชายณัฐพงษ์ พรมแพร
๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๒๕

เด็กชายบุญญฤทธิ

์

ทองศรี

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๒๖

เด็กชายศิชล ดีแปน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๒๗

เด็กหญิงอรรถพร ปงรังษี
๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๒๘

เด็กหญิงปาริชาติ ทองชาวนา
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๒๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญชาวนา
๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๓๐
เด็กหญิงนิษิตา เพ็ชรวิจิตร

๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๓๑

เด็กชายณัฐวุฒิ โห้ลพบุรี
๓๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๓๒

เด็กชายธนทัต อำบางกระทุ่ม
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๓๓

เด็กชายพีรพัฒน์ ทองชาวนา

๒๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๓๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ หมีแสน

้

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๓๕

เด็กหญิงนิภาวรรณ สอนชาวเรือ
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๓๖

เด็กหญิงสุธิดา ลอสวัสดิ

์

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๓๗

นายภาณุวัฒน์ พันธ์เทศ
๓๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๓๘

นายรพีพงษ์ บุญธรรมา
๒๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๓๙

นายณัฐดนัย ทับทิมทอง
๐๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๔๐
เด็กชายณัฐพงศ์ จันทร์หอม

๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๔๑

เด็กชายพรศักดิ

์

พุ่มสุวรรณ
๒๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๔๒

เด็กหญิงคณาพร อ้นชาวนา
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๔๓ เด็กหญิงเรืองแสงเทียน
อยู่บุญ

๒๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๔๔

นางสาววันเพ็ญ ว่างตระกูล
๒๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๓ / ๑๐๐

้
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่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๑๔๕

เด็กหญิงสุพรรษา เชือวงษ์

้

๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๔๖

เด็กชายครรชิตพล บุญทอง
๑๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร วัดสามเรือน  

พล ๓๕๖๐/๑๑๔๗

เด็กหญิงพรรวษา พิชัยพาณิชย์
๒๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๔๘

เด็กหญิงยศวดี เหล่ากำเนิด
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๔๙

เด็กหญิงวิลาศิณี หนูท่านา
๒๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๕๐
เด็กหญิงอารยา ถึงสุข

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๕๑

เด็กหญิงอรณิชา นาคกุญชร
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๕๒

เด็กชายธนวัฒน์ มันชาวนา

่

๓๑/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๕๓

เด็กชายภาณุพงศ์ เทศกา

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๕๔

เด็กชายภาคภูมิ แสนสุข
๐๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๕๕

เด็กหญิงภัทรวรรณ มากด่าน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๕๖

เด็กหญิงจุฑามาศ พลสว่าง
๑๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๕๗

เด็กหญิงจารุมน สิงคะนอง
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๕๘

เด็กหญิงสโรชา สังข์วงค์
๐๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๕๙

เด็กหญิงณัฐณิชา แย้มขะมัง
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนศึกษาลัย วัดห้วยแก้ว  

พล ๓๕๖๐/๑๑๖๐
เด็กหญิงชมพูนุท จันทมี

๑๙/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๖๑

เด็กชายชัยภัทร พันหลัก
๐๘/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๖๒

เด็กหญิงอนุธิดา จันทร์หอม
๐๔/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๖๓

เด็กหญิงเพชรรัตน์ กลินศรี

่

๒๔/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๖๔

เด็กหญิงพัชราภา พรหมมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๖๕

เด็กหญิงแพรภา พรหมมา
๑๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๖๖

เด็กหญิงปภาดา ไชยพงษ์
๐๗/๑๐/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๖๗

เด็กหญิงปารณีย์ วังชาวนา
๐๙/๐๓/๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๖๘

เด็กหญิงลลิตา อยู่ประเสริฐ
๑๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๖๙
เด็กหญิงเบญญทิพย์ สุวรรณวงค์

๒๙/๐๖/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)

วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๗๐
เด็กชายวรัญู เหม็นแดง

๐๗/๐๖/๒๕๔๖ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๗๑

เด็กหญิงณัฐมน โชติรักษา
๒๗/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๗๒

เด็กหญิงพิมลพา อิมกระจ่าง

่

๒๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๗๓

เด็กหญิงภัคนันท์ บุญชืน

่

๒๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๗๔

เด็กชายกกุสนธ์ ศรีภิรมย์
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๗๕

เด็กหญิงพนิตสุภา สระทองอยู่
๐๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๗๖

เด็กหญิงศศิพิมพ์ เพ็งเพชร
๑๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๗๗

นางสาวมุนินทร์ อยู่เพชร
๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๗๘

นายชีวิน กลมพัว

้

๑๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๗๙

นายภาณุพงศ์ ธูปคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๑๘๐
นางสาวกฤษณา บุญประสิทธิ

์

๐๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๘๑

นางสาวเพียงขวัญ เทพจันทร์
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๘๒

นางสาวกนกวรรณ จำปาแก้ว
๑๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๘๓

นางสาวกนกวรรณ กุลคง
๓๐/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๘๔

นางสาวจุฑามณี เตจาคำ
๐๔/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๘๕

นางสาวเพ็ญนภา วุฒิมานันท์
๐๙/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดช่างเหล็ก  

พล ๓๕๖๐/๑๑๘๖

เด็กหญิงชลิตา รอดมัน

่

๐๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๕๖๐/๑๑๘๗

เด็กหญิงบุษราพร บุญประมุข
๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๕๖๐/๑๑๘๘

เด็กหญิงสุพรรษา โยโส
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๕๖๐/๑๑๘๙

เด็กหญิงสัณห์ฤทัย แก้วประเสริฐ
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๕๖๐/๑๑๙๐
เด็กหญิงกนกพิชญ์ แก้วศรีใส

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนแก่งบ้านยางปาคาย วัดท่าแก่ง  

พล ๓๕๖๐/๑๑๙๑

เด็กชายวรัญู กุลคุ้ม
๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๕๖๐/๑๑๙๒

เด็กชายวุฒิชัย ไชยคุณ
๑๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๕๖๐/๑๑๙๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ ฤทธิอ่องรัก

์

๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๕๖๐/๑๑๙๔

เด็กหญิงณิชา โกษศิริศิลป
๐๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๕๖๐/๑๑๙๕

เด็กชายกิตติศักดิ

์

แสนคำนาค

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดนำคบ วัดนำคบ  

พล ๓๕๖๐/๑๑๙๖

เด็กหญิงพรพิมล พิมอูป
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๕๖๐/๑๑๙๗

เด็กหญิงฐิติวรดา ทองสุขธนบูรณ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๕๖๐/๑๑๙๘

เด็กหญิงสุดารัตน์ โพพันพา
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๕๖๐/๑๑๙๙

เด็กหญิงกรกนก โฉมแดง
๓๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๕๖๐/๑๒๐๐
เด็กหญิงวันนิศา เจริญภาพ

๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๕๖๐/๑๒๐๑
เด็กชายญาณเทพ พิมอูป

๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๕๖๐/๑๒๐๒
เด็กชายเจนภพ พิมอูป

๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๕๖๐/๑๒๐๓
เด็กชายศิริศักดิ

์

เสวิสิทธิ

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๕๖๐/๑๒๐๔
เด็กหญิงนำทิพย์ โพธิคงคา

์

๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๕๖๐/๑๒๐๕
เด็กหญิงวารินทร์ จันทร์หมี

๑๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๕๖๐/๑๒๐๖
เด็กหญิงแสงดาว ตามระเบียบ

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแก่งคันนา วัดแก่งคันนา  

พล ๓๕๖๐/๑๒๐๗
เด็กหญิงกัลยกร อ่อนด้วง

๒๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๑๒๐๘
เด็กหญิงสิรินทรา จันดี

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๑๒๐๙
เด็กหญิงวนิดา คำสุข

๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดคันโช้ง วัดคันโช้งวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๑๒๑๐
เด็กหญิงธมนวรรณ เอียมสำอางค์

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๑๑

เด็กหญิงวัชราภรณ์ จุรุวรรณ
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๑๒

เด็กหญิงสุภัชชา รักไทย
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๑๓

เด็กชายจิรพงษ์ ขำหินลาด
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๑๔

เด็กชายชนาธิป ทองอำ
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๒๑๕

เด็กชายฐิติพงษ์ สุชาติ
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ สีดวง
๓๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๑๗

เด็กชายพงศกร มีทา
๓๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๑๘

เด็กชายพลภัทร โสภะสาระ
๐๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๑๙

เด็กชายสุทิวัส ภูผา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๒๐
เด็กชายอชิระ ผะสม

๑๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๒๑

เด็กชายอนุกูล ผาสม
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๒๒

เด็กหญิงกณิกา จันทะคุณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๒๓

เด็กหญิงจิรัชยา ผันวงศ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๒๔
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ จันรา

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๒๕

เด็กหญิงชนินาถ จันทะคุณ
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๒๖

เด็กหญิงญาโนทัย คำจำปา
๒๗/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๒๗

เด็กหญิงณัฐธิดา ก้อนคุ้ม
๑๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๒๘

เด็กหญิงปาริชาต แย้มแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๒๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก อบจีน
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๓๐
เด็กหญิงเพ็ญศิริ ลูกแก้ว

๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๓๑

เด็กหญิงวรรณิดา พรมภาพ
๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๓๒

เด็กหญิงริษฎา เพลงไทย
๑๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๓๓

เด็กหญิงสราวรรณ เพ็งนาม
๐๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๓๔

เด็กหญิงปาริฉัตร เขตการณ์
๐๕/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๓๕

นางสาวฐิติมา เพชรเกตุ
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๓๖
นางสาวประภาพรรณ

กันแย้ม

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๓๗

นางสาวโศรดา ฉิมแบน
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๓๘

นางสาวเจษฎาพร คำด้วง
๓๐/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๓๙

นางสาวกนิษฐา คชสีห์
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๔๐
เด็กหญิงศิริวรรณ จันดาหาญ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกระบาก วัดตะเคียนเตีย

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๒๔๑

เด็กชายภูวนัตถ์ พาทา
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๕๖๐/๑๒๔๒

เด็กชายวิทวัส วังแก้ว
๒๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๕๖๐/๑๒๔๓

เด็กชายปภังกร กลมพัว

้

๒๒/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำโจน วัดนำโจน  

พล ๓๕๖๐/๑๒๔๔

เด็กหญิงภิญญาดา พุ่มพร
๐๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๔๕

เด็กหญิงนวรัตน์ เมืองเปรม
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๔๖

เด็กหญิงกัญญาณัฐ เกตุทอง
๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๔๗

เด็กชายธนพล เพชรชาญชัย

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๔๘

เด็กชายจักรพงษ์ เพ็งไทย
๒๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๔๙

เด็กหญิงมินตรา ทองหลุบเลา
๐๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนห้วยปลาไหล วัดหนองลวก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๒๕๐
เด็กหญิงสวรส เมืองเปรม

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเจียง วัดห้วยเจียง  

พล ๓๕๖๐/๑๒๕๑

เด็กหญิงอรวรรณ ภาระวงษ์
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านน้อย วัดบ้านน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๒๕๒

เด็กหญิงสลิลทิพย์ สดสุ่ม
๒๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๕๖๐/๑๒๕๓

เด็กหญิงจันทกานต์ สุขใจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๕๖๐/๑๒๕๔

เด็กหญิงจิราภา บัวบานแย้ม
๐๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์  

พล ๓๕๖๐/๑๒๕๕

เด็กหญิงดวงพร สุขปานกลาง
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๕๖๐/๑๒๕๖

เด็กหญิงธีรตา จันทร์ดี
๑๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๕๖๐/๑๒๕๗

เด็กหญิงปภาดา แตงดี
๒๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๕๖๐/๑๒๕๘

เด็กหญิงปภาดา รักธรรม
๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๕๖๐/๑๒๕๙

เด็กหญิงพนิดา ฤทธิจีน

์

๒๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดเสนาสน์ วัดเสนาสน์  

พล ๓๕๖๐/๑๒๖๐
เด็กชายธรรมรัตนะ เดือนหงาย

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๒๖๑

เด็กชายศุภกร กลินสำอางค์

่

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๒๖๒

เด็กชายวาคิม ทองประเสริฐ
๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๒๖๓

เด็กหญิงณัฐชา อำทัพ
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๒๖๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา จันทร์แย้มสงค์
๑๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๒๖๕

เด็กหญิงพิยดา นกนาค
๑๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๒๖๖

เด็กหญิงวนิชพร จูมวันนา
๑๕/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๒๖๗

เด็กชายเจษฎา ชนพิมาย
๑๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๖๘

เด็กชายวณัฐพงษ์ จันทารัมภ์
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๖๙

เด็กชายวรัญู จันทร์ฉิม
๐๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๗๐
เด็กหญิงกัลยกร ควรบุปผา

๐๗/๐๙/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๗๑

เด็กหญิงพรรณสร ศรีพูล
๑๘/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๗๒

เด็กชายกิตติพศ พนโต
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๗๓

เด็กหญิงณัฏฐณิชา สุริเวก
๑๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๗๔

เด็กหญิงบุษกร จำนงเนียร
๒๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๗๕

เด็กหญิงปริยาภัทร อักษรชัย
๑๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๗๖

เด็กชายณัฏฐพล อำขำ
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๗๗

เด็กหญิงอรทัย ภูแข่งศรี
๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๗๘

เด็กชายธนากร จันทร์ทา
๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๗๙

เด็กชายเปรมชัย จงกลาง
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๘๐
เด็กหญิงเพ็ญนภา นิมนวล

่

๑๘/๐๓/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๘๑

เด็กหญิงมาลิณี ทีทัดด้วง

๒๗/๑๑/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๘๒

เด็กชายวรายุส กลินมัน

่ ่

๑๕/๐๘/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๘๓
เด็กหญิงภัทรมะลิกา ปรีดา

๒๙/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

พล ๓๕๖๐/๑๒๘๔

เด็กชายชัยวัฒน์ ปรีดา
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านปาสัก(ทศพลอนุสรณ์) วัดปาสัก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๒๘๕

เด็กชายธนดล มะลิลาลัย
๐๓/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๕๖๐/๑๒๘๖

เด็กหญิงสัณห์สินี ชืนใจชน

่

๐๓/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๕๖๐/๑๒๘๗

เด็กหญิงธัญญา อุทยา

๒๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๕๖๐/๑๒๘๘

เด็กหญิงปรียา รืนอุรา

่

๓๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๕๖๐/๑๒๘๙

เด็กหญิงนิศาชล จำนงค์เนียร

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๕๖๐/๑๒๙๐
เด็กชายรัตนกูล พรหมเทียน

๐๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๕๖๐/๑๒๙๑

เด็กหญิงอภิชญา เรืองจรูญ
๐๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ วัดมะต้อง  

พล ๓๕๖๐/๑๒๙๒

เด็กหญิงวรรณษา มามี
๐๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๕๖๐/๑๒๙๓

เด็กชายธนภูมิ อำพร
๑๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๕๖๐/๑๒๙๔

นางจรัญญา ทองหล้า
๐๒/๐๗/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๕๖๐/๑๒๙๕

นางสาวทับทิม สีสุกไฮ้
๐๓/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๕๖๐/๑๒๙๖

นางนันท์นลิน จันทร์กระจ่าง
๒๖/๑๐/๒๕๑๙

โรงเรียนวัดสนามไชย วัดสนามไชย  

พล ๓๕๖๐/๑๒๙๗

เด็กหญิงอัญชลี จูมวันนา
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๒๙๘

เด็กชายพงศกร พรหมจารี
๒๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๒๙๙

เด็กชายศุภวิชญ์ การะเกตุ
๒๔/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๐๐
เด็กหญิงศิรภัสสร อุ่นคำ

๐๖/๐๑/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๐๑
เด็กหญิงณัฐณิชาร์ ตันตุลา

๑๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๐๒
เด็กหญิงเนตรชนก รัตนา

๐๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๐๓
เด็กชายนฤสรณ์ ใจพันธ์

๒๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๐๔
เด็กชายรัฐชนก ธรรมลี

๐๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเขาน้อย วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๐๕
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ไสยสิทธิ

์

๑๔/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๐๖
เด็กชายพงไพร พิสิฐพัฒนพงษ์

๒๐/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๐๗
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิสาร

๐๕/๐๙/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๐๘
เด็กหญิงวรัญญา บุญเดช

๑๐/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๐๙
เด็กชายประพันธ์ เพ็งไทย

๒๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๑๐
เด็กชายอรรถพล สว่างวงษ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๑๑

เด็กหญิงศศิกานต์ แสงพารา
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๑๒

เด็กหญิงจิตติยา วังฆะฮาด
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๑๓

เด็กหญิงภัทรวดี โพธิจันทร์

์

๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๑๔

เด็กชายสิทธินันท์ สิงห์ลอ
๒๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๑๕

เด็กชายศรายุธ เกิดสมบุญ
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๑๖

เด็กชายดนัย บัวทองท้าว
๑๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๑๗

เด็กชายศิริมงคล พลสุวรรณ์
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๑๘

เด็กชายจักรกฤษณ์ ศิริสวัสดิ

์

๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๑๙

เด็กชายเวสารัส รสดี
๐๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๓๒๐
เด็กหญิงธวัลรัตน์ พลอยแก้ว

๐๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๒๑

เด็กชายอดิศักดิ

์

สระทองแผน
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังงิวงาม

้

วัดเขาน้อย  

พล ๓๕๖๐/๑๓๒๒

เด็กชายธัญญะ พุทธแก้ว
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๒๓

เด็กชายธีรภัทร ฉลาดคิด
๐๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๒๔

เด็กชายเพชรรัตน์ วงษ์สิมบุตร

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๒๕

เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ ประสีระเตสังข์
๒๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๒๖

เด็กหญิงชิตยาภรณ์ โพธิทอง

์

๓๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๒๗

เด็กหญิงประภัสสร บัวระวงศ์
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๒๘

เด็กหญิงวิสสุตา โพธิแดง

์

๒๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๒๙

เด็กชายชาคริต หมันเรียน

่

๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๓๐
เด็กชายชุติสรณ์ สระทองสงค์

๑๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๓๑

เด็กชายพีรภัทร์ บุญมา
๒๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๓๒

เด็กชายศราวุฒ เอียมมา

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๓๓

เด็กชายอภิชาต สระแก้วมณี
๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๓๔

เด็กหญิงนภัสศร แม้นพรหม
๐๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๓๕

เด็กชายกฤษฎา เครือพับ
๐๓/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๓๖

เด็กชายณัฐกร นันต์ธนะ
๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๓๗

เด็กชายณัฐวุฒิ วิลัยเลิศ
๐๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๓๘

เด็กชายนิธินันท์ แก้วหลำ
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๓๙

เด็กชายนิรพันธ์ โท้แก้ว
๒๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๔๐
เด็กชายพร้อมพล โอทอง

๒๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๔๑

เด็กหญิงณัฐนิชา แม้นพรหม

๑๔/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๔๒

เด็กหญิงระดา ไสยสิทธิ

์

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๔๓

เด็กชายวรรธนะ โหงมารถ
๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๔๔

เด็กชายอชิตพล เสนาพิทักษ์
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๔๕

เด็กชายอนุรักษ์ ใจพันธุ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๔๖

เด็กหญิงวิยะดา พุทธแก้ว
๒๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๔๗

เด็กหญิงศรุตยา จันทาสี
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๔๘

เด็กชายชิติพัทธ์ หมืนรักษ์

่

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๔๙

เด็กชายศิธิโชค ขันทองดี
๑๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๕๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชาร์ สระทองอยู่

๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๕๑

เด็กหญิงลลนา แก้วจิตร
๐๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๕๒

เด็กหญิงเพชรลดา อินนาคกูล
๑๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๕๓

นางสาวธิดารัตน์ วิพงค์เดช
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๕๔

นายอนันดา พงษ์เสงียม

่

๑๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๓๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๓๕๕

นางสาวแสนแก้ว กลันศรี

่

๒๕/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๕๖

นายสุนทร แดงจันทึก
๑๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนดงประคำพิทยาคม วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๕๗

เด็กชายภูจรัส สง่าชาติ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๕๘

เด็กชายพัชรพล เพชรพล
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๕๙

เด็กชายรินทร์ สุวิชัย
๑๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๖๐
เด็กชายพัชรพล นามเย็น

๑๐/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๖๑
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เกิดมี

๑๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๖๒

เด็กหญิงสุปวีณ์ เนียมศรี
๓๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๖๓

เด็กหญิงฤทัยรัตน์ ทองคำนุช
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๖๔

เด็กหญิงนภัสนันท์ ประเสริฐแท่น

๒๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๖๕

เด็กหญิงสุดารัตน์ กุลฉวะ
๐๔/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๖๖

เด็กหญิงวรพรรณ ทรัพย์แสง
๐๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท้องโพลง วัดเขาปรัง  

พล ๓๕๖๐/๑๓๖๗

เด็กชายสรวิชญ์ สุธาพจน์
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๕๖๐/๑๓๖๘

เด็กหญิงณัฐธิดา บานเย็น
๐๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๕๖๐/๑๓๖๙

เด็กหญิงอโรชา พรมแดน
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๕๖๐/๑๓๗๐
เด็กหญิงทฤษฎี หวาเกตุ

๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๕๖๐/๑๓๗๑

เด็กหญิงวันวิสา หิงหลวง
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๕๖๐/๑๓๗๒

เด็กชายจิรายุ จันทร์ทองอุ่น
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๕๖๐/๑๓๗๓

เด็กชายประวิทย์ อินนาค
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๕๖๐/๑๓๗๔

เด็กหญิงรุ่งรุจี บัวหลาด
๐๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๕๖๐/๑๓๗๕

เด็กหญิงนันทิกานต์ เสริมสุข
๒๐/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม วัดโคกสมอ  

พล ๓๕๖๐/๑๓๗๖

เด็กชายนิธิพัฒน์ แสงอรุณ

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๗๗

เด็กชายธนโชติ บุตรตาสอน
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๗๘

เด็กหญิงสุภาพร ครุธจู
๐๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๗๙

เด็กหญิงณญาดา จำปาบาง
๒๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๘๐
เด็กหญิงอภิสรา โตบุญมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๘๑

เด็กชายปวรปรัชญ์ สาลาจันทร์
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๘๒

เด็กชายศรายุทธ สนมฉำ
๐๗/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๘๓

เด็กชายกิติศักดิ

์

เลือนลอย

่

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๘๔

เด็กชายภาณุวัฒน์ ช้างพานทอง
๒๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๘๕

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ศรีชมพู
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๘๖

เด็กชายณัฐภูมิ โหงมาตร
๐๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๘๗

เด็กชายธนวัฒณ์ เอียมมา

่

๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๘๘

เด็กชายวิรุฬกานต์ อาจแก้ว
๐๔/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๘๙

เด็กชายพงศกร สิงห์สี

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๓๙๐
เด็กชายพงศกร คชนิล

๑๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๙๑

เด็กหญิงจิรภิญญา รักษาธรรม
๐๒/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๙๒

เด็กหญิงศรัณย์พร จันทร์สุวรรณ
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๙๓

เด็กหญิงประภาสิริ ศรีอุ่นดี
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๙๔

เด็กหญิงสุพิชชา ช้างจันทร์
๒๔/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๙๕

เด็กหญิงพรหมพร หินแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๙๖

เด็กหญิงนวพรรษ เอียมมา

่

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๙๗

เด็กหญิงรุ่งทิวา นุ่มกัลยา

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๙๘

เด็กหญิงสุจินดา ทองระย้า
๑๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๓๙๙

เด็กหญิงอรนลิน เรืองฤทธิ

์

๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๐๐
เด็กชายพาณิชย์ สระทองด้วง

๑๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๐๑
เด็กชายภัชรพล คุณพาที

๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๐๒
เด็กชายโชควิวัฒน์ ราศรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๐๓
เด็กชายอนุชา ฉำฆ้อง

๒๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๐๔
เด็กชายรัฐไทย บุตรสอน

๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๐๕
เด็กหญิงเบญจพร ไชยวาลย์

๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๐๖
เด็กหญิงพิชญธิดา เคลือพับ

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๐๗
เด็กหญิงพรกนก หนูเกตุ

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๐๘
เด็กหญิงปาณัทดา สุดทอง

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๐๙
เด็กชายนพดล ใจมัน

่

๐๓/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๑๐
เด็กหญิงนลิน อรรถจารุสิทธิ

์

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๑๑

เด็กหญิงนงเยาว์ จันทะโสม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๑๒

เด็กหญิงญาณิศา คำแสง
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรียว

้

วัดทุ่งตาเปรียว

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๑๓

เด็กหญิงชนินาท จันทร์นิล
๐๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๑๔

เด็กหญิงกานต์ธิดา กิจโสภา

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๑๕

เด็กหญิงปฐมาภรณ์ กลินภิรมย์

่

๒๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๑๖

เด็กหญิงพาขวัญ ศรีสุวรรณ์
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๑๗

เด็กชายพุฒินาท อ้นแก้ว
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๑๘

เด็กหญิงจันทกานติ

์

พลสวัสดิ

์

๒๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๑๙

เด็กหญิงณ้ชชา ภิญญไทย
๐๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๒๐
เด็กชายณัฐกิตติ สามงามเหล็ก

๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๒๑

เด็กชายวิชยุตม์ ปาระจิตร
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๒๒

เด็กชายพลกฤต อ่อนละมัย
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๒๓

เด็กชายภาคภูมิ มันคงดี

่

๐๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๒๔

เด็กชายพงศธร ทองภิรมย์
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๔๒๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

ขำสุ่ม

๒๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๒๖

เด็กหญิงสุพัตรา งามศรี
๓๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๒๗

เด็กชายณัฐวุฒิ พลสวัสดิ

์

๐๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๒๘

เด็กชายอนันดา สุริมา
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วัดหัวเขาสมอคร้า  

พล ๓๕๖๐/๑๔๒๙

เด็กชายณัฐฑภรณ์ พรมมา
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๓๐
เด็กชายชัยณรงค์ นาคโปย

๐๗/๐๒/๒๕๔๙
โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๓๑

เด็กชายจิรัฐิติกาล โมรินทร์
๑๘/๐๓/๒๕๔๙ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๓๒

เด็กชายวีรพงศ์ คำชม
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๓๓

เด็กหญิงพรภิมล ช่องศรี

๒๒/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๓๔

เด็กหญิงชลิตา แย้มสรวญ

๑๓/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๓๕

เด็กหญิงณัฐนิช รอดสิน
๐๑/๑๑/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๓๖

เด็กชายพรรัตนัย อ่อนสี
๒๒/๐๗/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๓๗

เด็กชายวัชรพล นาคสิงห์
๒๕/๐๕/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๓๘

เด็กชายจอมพล สุไรมาน
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๓๙

เด็กชายชัชพงค์ ขุนวิเศษ
๒๔/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๔๐
เด็กหญิงกตัญู โสวทัต

๑๓/๐๓/๒๕๔๘ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๔๑

เด็กหญิงพรรณ์ธิวา จันทโยธา
๐๙/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๔๒

เด็กหญิงนันทิชา พูลศรี
๑๓/๐๘/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๔๓

เด็กชายบรรณ์สรณ์ บัวเสา

๑๓/๑๒/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๔๔

เด็กหญิงธัญลักษณ์ เณรปญหา
๐๑/๑๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๔๕

เด็กหญิงสุชานันท์ เกิดกล้า
๑๗/๐๙/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๔๖
เด็กหญิงจันทราทิพย์ นาคโปย

๑๑/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๔๗

เด็กหญิงฑิตยา ถินเก๊า

่

๐๖/๐๔/๒๕๔๖
โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)

วัดสะพานหิน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๔๘

เด็กชายกัณยาพร ทองดี
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๔๙

เด็กชายธนภรณ์ ปานเกิด
๒๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๕๐
เด็กชายปฏิพล อินปาน

๑๗/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๕๑
เด็กชายประกายวิทย์ บุญโต

๑๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๕๒

เด็กชายวทันยู มากเมือง
๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๕๓

เด็กชายสุริยะมงคล นาคสิงห์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๕๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ ปานเกิด
๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๕๕

เด็กหญิงสุนีย์วัน สุขโยยศ
๐๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๕๖

เด็กหญิงเขมิกา สมฤทธิ

์

๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๕๗

เด็กชายนรธีร์ ทับเขียว
๐๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๕๘

เด็กชายธนดล มากเมือง
๑๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๕๙

เด็กชายธนวัฒน์ มีสุข
๑๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๔๖๐
เด็กชายธนชาติ ทองดี

๑๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๖๑

เด็กชายสุรเสกข์ วงค์คำ
๐๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๖๒

เด็กชายรัฐภูมิ ถนอมจิตร
๐๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๖๓

เด็กชายวรวิทย์ มนต์ศิริ
๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๖๔

เด็กชายธนกฤติ มากเมือง
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๖๕

เด็กหญิงพิมพ์ชนก นาคฟก
๒๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๖๖

เด็กหญิงชลธิชา คำพงศ์
๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๖๗
เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำอินทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๖๘

เด็กหญิงนรมน เพชรงา
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๖๙

เด็กหญิงวิภาภรณ์ ถึงเนียม
๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๗๐
เด็กหญิงอารียา กลำสี

๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๗๑

เด็กหญิงเปตาห์ วรรณพงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๗๒

เด็กหญิงกัญญาวีร์ กอบธัญกิจ
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๗๓

เด็กหญิงศุภลักษณ์ ทิพย์สุข

๑๗/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๗๔

เด็กหญิงวารุณอร เจริญสุข
๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๗๕

เด็กชายเอกรินทร์ เข็มนาค
๐๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๗๖

เด็กชายธวานันท์ คงตาล
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๗๗

เด็กชายพรรษา เฉยบัว
๑๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๗๘

เด็กชายวรเวช พุ่มพวง
๓๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๗๙

เด็กหญิงปวีณา ดอกบัว
๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๘๐
เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลอยระย้า

๒๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๘๑

เด็กหญิงดารินทร์ สุริยา
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๘๒

เด็กหญิงขวัญกมล บัวขำ
๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๘๓

เด็กหญิงปนิยดา ถึงเนียม
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๘๔

เด็กชายเกียรติชัย บุญผสม
๐๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๘๕

เด็กชายอัยวัตร เหล่าสาร
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๘๖

เด็กชายวิษณุ คำฟก
๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๘๗

เด็กชายยศวิน สมฤทธิ

์

๒๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๘๘

เด็กชายพิพัฒน์ ภูโสภา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๘๙

เด็กหญิงอรวรรณ งามวงค์
๒๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดห้วยดัง

้

วัดห้วยดัง

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๔๙๐
เด็กชายวรายุทธ แสงนาค

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๙๑

เด็กชายณภัทร ม่วงมันดี

๑๓/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๙๒

เด็กชายภาณุวิชญ์ ภู่จันทร์
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๙๓

เด็กชายสุธินันท์ นิมทอง

่

๑๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๙๔

เด็กชายรวิดนัย ศรีภิรมย์
๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๔๙๕

เด็กหญิงกานต์สิรี เงินแจ้ง
๐๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๙๖

เด็กหญิงกรทิพย์ มากลิน

่

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๙๗

เด็กหญิงสุทัดชา นวลจันทร์
๑๙/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๙๘
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ มีห่วง

๑๖/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๔๙๙

เด็กหญิงเบญญาภา ปนแก้ว
๐๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๐๐
เด็กหญิงสุพิชชา ทิมทอง

๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๐๑
เด็กหญิงวิมลรัตน์ รวยแล

๒๓/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๐๒
เด็กหญิงศรสวรรค์ อินทนิล

๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๐๓ เด็กชายประพัฒน์พงษ์
เฟองฟู

๑๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๐๔
เด็กหญิงวริศรา สุขนะรินทร์

๒๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังมะด่าน วัดวังมะด่าน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๐๕
เด็กชายจักรพงษ์ ขำภู่

๐๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๐๖
เด็กชายณฐวัฒน์ แก้วสุริบูรณ์

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๐๗
เด็กชายถิรวัฒน์ คูสว่าง

๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๐๘
เด็กชายปฏิภาณ ชุมพงษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๐๙
เด็กชายภาคิน ดีขุนทด

๒๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๑๐
เด็กชายภัทรนนท์ พรมผุย

๐๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๑๑

เด็กหญิงจุฑามาศ ฉิมพลี
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๑๒

เด็กหญิงณัชชา รู้ธรรม
๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๑๓

เด็กหญิงสุรดา น้อยเพ็ง
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๑๔

เด็กชายเขมศักดิ

์

ดวนมีสุข
๐๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๑๕

เด็กชายนันทพงศ์ ลักษณวิเชียร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๑๖

เด็กชายภูดิศ แสงภักดี

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๑๗

เด็กชายวีรภัทร เม่งมังมี

่

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๑๘

เด็กชายหรรษา มันคง

่

๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๑๙

เด็กชายอรงค์กร มีรอด

๑๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๒๐
เด็กหญิงนฤมล ม่วงมันดี

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๒๑

เด็กหญิงเบญจรัตน์ ลักษณวิเชียร
๑๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๒๒

เด็กหญิงภัทราวดี ศรีภิรมย์
๒๙/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๒๓

เด็กชายชโนดม มีรอด
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๒๔

เด็กชายกิตติศักดิ

์

ภู่จันทร์
๒๐/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๒๕

เด็กชายตะวัน สนโต
๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๒๖

เด็กชายธนาวุฒิ ต้นเขียว
๐๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๒๗

เด็กชายวรายุส ศรีนิม

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๒๘

เด็กชายวีรวัฒน์ ใจอดทน
๑๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๒๙

เด็กหญิงกรรณิการ พุ่มพวง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๕๓๐
เด็กหญิงธนิตนาฎ วิเศษทักษ์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๓๑

เด็กหญิงปุณณดา ยอดสง่า
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๓๒

เด็กหญิงอรวรรณ ขำสุ่ม
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๓๓

เด็กชายฟูเล่ง ศรีบุญมา

๒๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๓๔

เด็กชายภัทราวุธ บังครัน
๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๓๕

เด็กชายภูวดล โสพันโต
๐๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๓๖

เด็กชายสมหวัง ฤทธิอ่องรัก

์

๐๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๓๗

เด็กหญิงกนิษฐา พุ่มพวง
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๓๘
เด็กหญิงนภัสประภา ขำขาว

๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๓๙

เด็กหญิงวราภรณ์ สุขแจ่ม
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๔๐
เด็กหญิงสุธัญญา โมราเพ็ง

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๔๑

เด็กหญิงสุดาวรรณ คงจีน
๑๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๔๒

เด็กชายนรภัทร มิงเทศ

่

๐๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๔๓

เด็กชายนิติพงษ์ วงษ์ภักดี
๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๔๔

เด็กชายมงคล อินทุภูติ
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๔๕

เด็กชายหัสดี ภิรมย์พันธุ์
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๔๖

เด็กหญิงจินทภา พุฒตาล
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๔๗

เด็กหญิงผกามาศ ลอยลม
๑๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๔๘

เด็กหญิงมิงขวัญ

่

เงินแจ้ง
๐๖/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๔๙

เด็กหญิงสมิตา แช่มชืน

่

๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๕๐
เด็กหญิงอรัญญา มีห่วง

๑๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๕๑

เด็กชายณฤดล บัวทองท้าว
๐๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๕๒

นายชนกานต์ ระแวง
๐๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๕๓

นายธีรภัทร ทองภิรมย์
๒๕/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๕๔

นางสาวญดาพร ยังเหม็น
๒๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๕๕

นายเกียรติศักดิ

์

เล็กภิรมย์
๒๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม วัดสวนร่มบารมี  

พล ๓๕๖๐/๑๕๕๖

เด็กชายกรกฤต จุ้ยเสือ
๑๙/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๕๖๐/๑๕๕๗

เด็กหญิงรวิสรา ใจมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๕๖๐/๑๕๕๘

เด็กชายธนาชัย สนใจ
๒๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดทับยายเชียง วัดทับยายเชียง  

พล ๓๕๖๐/๑๕๕๙

เด็กหญิงกชกร มูลเปยม

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๕๖๐/๑๕๖๐
เด็กหญิงนฤมล พรกลิน

่

๐๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๕๖๐/๑๕๖๑

เด็กชายธีรไนย ทองน้อย
๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา
วัดพุทธสถานสันติวัน

 

พล ๓๕๖๐/๑๕๖๒

เด็กชายปยศร อิมเอิบ

่

๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๖๓

เด็กชายพงษ์ศิริ ปลืมจิตต์

้

๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๖๔

เด็กชายสุรเชษฐ์ พูลโพธิ

์

๐๕/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๕๖๕

เด็กหญิงสุเมธินี จอมทอง
๐๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๖๖

เด็กหญิงพิชชาภรณ์ บางสูงเนิน
๑๙/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๖๗

เด็กหญิงปริยากร ฉัตรทัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๖๘

เด็กหญิงณัฐชา บินทจร
๒๕/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๖๙

เด็กหญิงชาลิสา ดอนไพรนุช
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๗๐
เด็กหญิงชุติมา อ่องเกษม

๐๖/๐๒/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๗๑ เด็กหญิงพรรณกาญจน์
สกุลเพ็ชร์

๑๒/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๗๒

เด็กหญิงรุจิรดา ภู่ปาน
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๗๓

เด็กหญิงสุภัสสรา แก้วจีน
๑๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๗๔

นางสาวสุรินทร์ พลสว่าง
๐๒/๐๔/๒๕๒๖

โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วัดคลองทำเนียบ  

พล ๓๕๖๐/๑๕๗๕

เด็กหญิงกวินทรา ดอนชมไพร
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๗๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ฝายอิม

่

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๗๗

เด็กหญิงไปรยา พันธ์สูงเนิน
๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๗๘

เด็กหญิงสุพรรษา โพธิวัต

์

๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๗๙

เด็กชายธนโชติ อุ้ยทิม
๑๘/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๘๐
นายวิชิตชัย แก้วนะทะ

๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองห้าง วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๘๑

เด็กชายกิตติธัช มังเงิน

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๘๒

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

น่วมนวล
๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๘๓

เด็กชายจิรภัทร ทีเทศ
๐๒/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๘๔

เด็กหญิงภาวินี สุรี
๒๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๘๕

เด็กชายอภิสิทธิ

์

สามงามยิม

้

๐๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๘๖

เด็กชายบัญชา เกตุโต
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๘๗

เด็กชายอภิวัช เพิมพูล

่

๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๘๘

เด็กชายพิชญะ วะนานิด

๒๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๘๙

เด็กชายรพีภัทร ขุนรา
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๙๐
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ไพเราะ

๐๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๙๑

เด็กหญิงจีรนันทร์ หยอมแหยม
๐๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๙๒

เด็กหญิงวิชญาพร เล็กภิรมย์
๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๙๓

เด็กชายอภินันท์ นาคเอียม

่

๒๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๙๔

เด็กชายชินวัตร คล้ายคลึง
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๙๕

เด็กชายพีรพล เกียวพันธ์

่

๓๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๙๖
เด็กหญิงธัญญารัตน์ สำรี

๑๔/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๙๗

เด็กชายทรงภพ จันสามเรือน
๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๙๘

เด็กชายคุณากร เคนใบ
๐๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๕๙๙

เด็กหญิงกัญญพัชร สำลี
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๖๐๐
เด็กชายจิระศักดิ

์

เหลือศรีจันทร์
๑๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๖๐๑
เด็กชายณัฐวรรธน์ น้อมนวล

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๖๐๒
เด็กหญิงกุสุมนิภา พรมสวัสดิ

์

๐๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดวังวน วัดวังวน  

พล ๓๕๖๐/๑๖๐๓
เด็กชายเอนก พูลประเสริฐ

๒๙/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)

วัดกระบังมังคลาราม
 

พล ๓๕๖๐/๑๖๐๔
เด็กชายเมธากร โนรี

๐๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาสามัคคี
วัดคลองแคตะวันออก

 

พล ๓๕๖๐/๑๖๐๕
เด็กหญิงจารุวรรณ ภู่แพร

๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๕๖๐/๑๖๐๖
เด็กชายธราเทพ สำแดงเดช

๐๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ วัดลำคลองโปร่งนก  

พล ๓๕๖๐/๑๖๐๗
เด็กชายอรุณพิพัฒร์ บางเฟอง

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๐๘
เด็กชายจิรายุส ผ่องใส

๑๗/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๐๙
เด็กชายณัฐวัตร ทับเขียว

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๑๐
เด็กหญิงจันทร์ชพร บัวเกตุ

๑๓/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๑๑

เด็กหญิงสุกัญญา เณรพิทักษ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๑๒
เด็กหญิงบวรลักษณ์ คุ้มคำ

๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๑๓

เด็กหญิงสุภัสสรา ศรีชาติ
๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๑๔

เด็กหญิงกัญญาณัฐ วงรอบ
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๑๕

เด็กหญิงปติตา เหมือนมี
๒๘/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๑๖

เด็กหญิงธนัชชา ขำโอด
๒๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๑๗

เด็กหญิงสุพัฒสอน อินทูฤทธิ

์

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๑๘

เด็กหญิงศุภกานต์ อุ่นใจ
๑๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดนาขุม วัดนาขุม  

พล ๓๕๖๐/๑๖๑๙

เด็กชายนฤดม มีสุข
๑๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๒๐
เด็กชายพิชิตชัย เกลียงขาว

้

๐๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๒๑

เด็กชายศักดิสยาม

์

เพ็งสุวรรณ
๑๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๒๒

เด็กชายจักรพงษ์ ยิมมา

้

๑๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๒๓

เด็กหญิงพิชชานันท์ มายิม

้

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๒๔

เด็กหญิงอัจฉรา อินทรักษ์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๒๕

เด็กชายนันทิภาคย์ เรืองสมบัติ
๑๕/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๒๖

เด็กชายรัฐภูมิ สาสอน
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๒๗

เด็กชายภาณุเดช ทำบุญ
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๒๘

เด็กชายพัทธดนัยท์ ศศิธรวัน
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๒๙

เด็กชายประกาศิต อ้นแจ่ม
๒๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๓๐
เด็กหญิงพินสุดา สุวภาพ

๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๓๑

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ ศรีภิรมย์
๐๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๓๒

เด็กชายระพีภัทร สีขาว
๑๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๓๓

เด็กหญิงกัญญาณัฐ มามี
๓๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๓๔

เด็กชายปณิธิ สังข์แปน
๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง วัดไผ่ขอนำ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๖๓๕

เด็กชายณัฐกิตติ

์

รุ่งเรือง
๐๕/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๖๓๖

เด็กหญิงพัชริดา บุบผา
๑๙/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๖๓๗

เด็กหญิงสุรัชชา เข็มเพชร
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๖๓๘

เด็กชายบดินทร์ จันบุดดี
๑๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๖๓๙

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีรักษา
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๖๔๐
เด็กชายวสิษฐ์พล วันประยูร

๑๘/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๖๔๑

เด็กชายวันชนะ แสงศิลป
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๖๔๒

เด็กหญิงสายธาร แสงศิลป
๐๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนราษฎร์สามัคคี วัดวังขีเหล็ก

้

 

พล ๓๕๖๐/๑๖๔๓

เด็กชายนิธินันท์ จาพร
๒๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๕๖๐/๑๖๔๔

เด็กชายภาณุพงษ์ หลงทรัพย์
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๕๖๐/๑๖๔๕

เด็กหญิงอัญชิสา พลวาป
๒๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๕๖๐/๑๖๔๖

เด็กหญิงชุติกาญจน์ เพชรแพร
๑๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๕๖๐/๑๖๔๗

เด็กชายรณชัย ปานคล้าม
๑๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๕๖๐/๑๖๔๘

เด็กชายธวัชชัย วันประยูร
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๕๖๐/๑๖๔๙

เด็กชายทักษ์ดนัย ไชยชนะ
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๕๖๐/๑๖๕๐
เด็กหญิงวารุณี เวรุวาป

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม วัดวังปลาดุก  

พล ๓๕๖๐/๑๖๕๑

เด็กชายศุภากร บุญพรม
๒๗/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๕๒

เด็กชายชัยรัตน์ พูลศรี
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๕๓

เด็กชายภัทรชัย ลำเจียก
๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๕๔

เด็กชายยิงพันธ์

่

เรืองดี
๒๒/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๕๕

เด็กหญิงธนพร อุ่นเสียม
๑๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๕๖
เด็กหญิงแก้วรัตน์ดา เขม้นกิจ

๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๕๗

เด็กหญิงสุชาดา จันทร์สดใส
๒๗/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๕๘

เด็กหญิงกนกอร เผือกวิสุทธิ

์

๒๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๕๙

เด็กหญิงวัลวดี บุญพรม
๑๑/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๖๐
เด็กหญิงมาติกา หมวกทอง

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๖๑

เด็กหญิงภวรันร์ อ่อนศรี
๒๙/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๖๒

เด็กชายวิธู จันทอง

่

๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๖๓

เด็กชายจิรเมธ โพธิทอง

์

๑๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๖๔

เด็กชายสโรจ จางวางสิน
๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๖๕

เด็กชายอิทธิพล หวาเกตุ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๖๖

เด็กหญิงภัทรภร จีนหลักร้อย
๑๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๖๗

เด็กหญิงเจนนภา อินทานทูม
๐๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าช้าง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๖๘

เด็กชายพีรพัฒน์ สร้อยศรี
๑๓/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๖๙

เด็กชายพงษพิษณุ สิงห์ทอง
๑๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๘ / ๑๐๐

้
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ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๖๗๐
เด็กชายกฤติมา ทองดี

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๗๑

เด็กหญิงณัฐชนก แจ้งโม้

๒๗/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๗๒

เด็กหญิงปณณิกา จันทร์สีทอง
๒๒/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๗๓

เด็กหญิงวิมลสิริ พุกบัว

๒๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๗๔

เด็กชายธีรพัฒน์ อยู่หลำ
๒๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๗๕

เด็กชายฑีฆายุ พัดภู่
๐๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๗๖

เด็กหญิงสโรชา บุญกอแก้ว
๑๓/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๗๗

เด็กหญิงปาณิสรา จันทร์สีทอง
๐๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๗๘

เด็กชายอนุชา ใยสุ่น
๒๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๗๙

เด็กหญิงนัชชา มนุษย์นิม

่

๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๘๐
เด็กชายนันทกร กันอ่อง

๒๕/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง วัดวังมะสระ  

พล ๓๕๖๐/๑๖๘๑

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เขียวทาสี
๐๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๕๖๐/๑๖๘๒

เด็กหญิงวรรณชนก พยัคฆเดช
๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๕๖๐/๑๖๘๓

เด็กหญิงอรวริน ทองอ่อน
๐๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา วัดบ้านซ่อง  

พล ๓๕๖๐/๑๖๘๔

เด็กหญิงเกวลิน แก้วผ่อง

๑๓/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล วัดหนองสะแก  

พล ๓๕๖๐/๑๖๘๕

เด็กชายมิงขวัญ

่

ทองมีมา
๑๒/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๘๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ หอมขจร

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๘๗
เด็กหญิงกมลลักษณ์ จุ้ยเสือ

๐๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๘๘

เด็กหญิงกฤษณา จันทร์เกิด
๑๖/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๘๙

เด็กหญิงเกศิณี จรศรี
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๙๐
เด็กหญิงสุอารี ไม้ทองดี

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๙๑

เด็กชายรณกร บุญมา
๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๙๒

เด็กชายสรยุทธ สุวรรณ
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๙๓

เด็กหญิงเข็มอัปสร กันอยู่

๒๒/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๙๔

เด็กหญิงสุธิดา สนมฉำ
๐๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๙๕

เด็กหญิงอลีนตา บัวเกตุ
๑๕/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๙๖

เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกลำ
๒๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๙๗
เด็กหญิงกัญญาภรณ์ คดคง

๐๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๙๘

เด็กหญิงฉันชนก ปลืมบำเรอ

้

๑๕/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๖๙๙

เด็กหญิงอริชา ใจพันธุ์
๒๘/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๗๐๐
เด็กหญิงสุลาวัลย์ จันทองคำ

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดหาดใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๑๗๐๑
เด็กหญิงชุติมา นาคทอง

๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๐๒
เด็กหญิงกชกร ภู่เกิด

๒๙/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๐๓
เด็กหญิงกัญญาณัฐ พุ่มอิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๐๔
เด็กหญิงกัญญาภัค พุ่มอิม

่

๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๔๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๗๐๕
เด็กหญิงกัญญาภัค พูลเพิม

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๐๖
เด็กหญิงกัญญาอร คำเลิศ

๑๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๐๗
เด็กหญิงจุฑามาศ ปธิอาราม

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๐๘
เด็กหญิงจุฑามาศ เจ็กจัน

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๐๙
เด็กหญิงชลธิชา ลุ่มภัก

๒๖/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๑๐
เด็กหญิงทิพวรรณ มูลสนาม

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๑๑

เด็กหญิงธนธพร คล้ายจินดา
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๑๒

เด็กหญิงประภาศิริ แสงอาทิตย์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๑๓

เด็กหญิงรวิสรา สมบัติ

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๑๔

เด็กหญิงไวรษณวี ศรีเมือง
๐๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๑๕

เด็กหญิงศรัณยา บุญลือ
๑๗/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๑๖

เด็กหญิงศศิประภา สระทองครืน
๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๑๗

เด็กหญิงศศิวิมล ฐิตินทรางกูร
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๑๘

เด็กชายธีรภัทร แสงอ่วม
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๑๙

เด็กหญิงสุกัญญา อินทร์ด้วงเกิด
๒๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๒๐
เด็กหญิงลลิตา คำแสง

๑๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๒๑

เด็กหญิงศศิวิมล พุ่มพวง
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๒๒

เด็กหญิงศิรประภา ม่วงเนียม
๒๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๒๓

เด็กหญิงสุภัสสา สนิทจันทร์
๑๕/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๒๔

เด็กหญิงวริศรา ทองน้อย
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๒๕

เด็กหญิงวริศรา นาคหวัง
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๒๖

เด็กหญิงศิริภรณ์ เอียมกำแหง

่

๑๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๒๗

เด็กชายกิตติกร กัลยา
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๒๘

เด็กชายธนกร กำหนดศรี
๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๒๙
เด็กหญิงกมลลักษณ์ อาษาสนา

๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๓๐
เด็กหญิงสโรชา เนียมศรี

๑๒/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๓๑

เด็กหญิงอังค์วรา เขียวเมือง
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๓๒

นายสมบูรณ์ โกสากุล
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๓๓
เด็กหญิงประภัทรสร เดือนกลาง

๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๓๔

เด็กหญิงศุภนิดา เมฆอิน
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๓๕

เด็กหญิงวิชญาดา เชยกัน
๒๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๓๖

เด็กหญิงปวรรณพร ถินซือตรง

่ ่

๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๓๗

เด็กชายจิรัฏฐ์ สิงห์ลอ
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๓๘

เด็กชายจิรายุทธ มีนนท์
๐๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๓๙

เด็กชายณครธน ประสงค์มณี
๑๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๗๔๐
เด็กหญิงจิรัชญา มูลปะละ

๐๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๔๑

เด็กหญิงอักษราภัค จันทร์ทอง

๒๖/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๔๒

เด็กชายโยธิน กลินปาน

่

๐๘/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๔๓

นายธนรัตน์ สุขเกตุ

๒๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๔๔

นายบูรพา จันทร์นาค
๑๖/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๔๕

นางสาววิภาพรรณ เกนรเกตกรณ์
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๔๖

นายกิจติชัย แก้วมี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๔๗

นายธนกฤต กลินคำ

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๔๘

นายอรรถกร วงศ์สมัย
๓๑/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๔๙

เด็กหญิงณัฐชา เหมือนมี
๑๖/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๕๐
นางสาวเพ็ญนภา สุขสบาย

๑๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๕๑

นายนพดล แช่มช้อย
๒๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๕๒

นางสาวณัฐนันท์ สุดแสง
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๕๓

นางสาวพนิตตา ราชขวัญ
๐๒/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๕๔

นางสาวสุนันทา สุภาพพจน์
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๕๕

นางสาวอมราวดี ทองดี
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๕๖

เด็กหญิงอรปรียา สว่างกุล
๐๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๕๗

เด็กหญิงลักษิกา กิจเกษม
๑๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๕๘

นางสาวอันธิกา มาชม
๒๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๕๙

เด็กชายรามิล รัตนาคม
๐๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๖๐
เด็กหญิงพิณพนาพร บัวละออ

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๖๑

นางสาวลูกทิพย์ ชืนชม

่

๒๘/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๖๒

นางสาววิไลลักษณ์ สุขเปยม
๓๐/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๖๓

นายพงศกร สระทองทา
๑๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๖๔

นางสาวมนัสดา เพ็ชจันทร์
๐๓/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๖๕
นางสาวเสาวลักษณ์ พินเมือง

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๖๖
นางสาวอัจฉราวรรณ บุตรษา

๑๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๖๗

นายทินภัทร มากรักชาติ
๐๕/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๖๘

นายนิติกร ไกรสีขาว
๐๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๖๙

นายปญญา สุโภชน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๗๐
นางสาวหนึงฤทัย

่

อยู่ชุ่ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๗๑
นางสาวอุษณียาภรร์ ยังพูล

๐๕/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๗๒

นายครรชิต หอมทอง
๑๔/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๗๓

นายธีรพงศ์ เพชรพล
๑๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๗๔

นายนฤเบศ คร้ามสมอ
๒๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๗๗๕

นางสาวกัญญารัตน์ อยู่ทิพย์
๐๖/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๗๖

นายอาคิฬา วาที
๑๕/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๗๗

นางสาวอรัญญา นันชะตา

๒๕/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๗๘

นายสัญหณัฐ ขุนรา
๑๘/๐๖/๒๕๔๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๗๙

นายอนุชา กล่อมกลำนุ่ม
๐๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๘๐
นายวรวุท จันทร์เกษม

๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๘๑

นางสาวจิราพร พึงทรัพย์

่

๑๕/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๘๒

นางสาวทิพวัลย์ สุขกิต

๒๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๘๓

นางสาววาสนา สินเมือง

๑๒/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๘๔

นางสาวกัลยกร ฟกปลัง

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๘๕

นายธนกฤต กลินฟก

่

๐๕/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๘๖

นายสุธิราช อาจหาญ
๒๑/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๘๗

นางสาวจันทกานต์ สังข์ทอง
๑๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๘๘

นางสาวจิดาภา เปะอยู่
๒๘/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๘๙

นางสาวเปมิกา จ่อด้วง
๑๙/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๙๐
นางสาวพนิดา กรรมกร

๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๙๑

นางสาวอารยา อ่อนคำพา
๐๙/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๙๒

นางสาวนิศารัตน์ คำรุน
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๙๓

นางสาวภัทรสุดา คะชาธาร
๒๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๙๔

นางสาววณิชญา คำเทียง

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๙๕

นายศุภชัย อินเปล่ง
๐๙/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๙๖

นายพันฤทธิ

์

ดีคำ
๑๔/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๙๗

นางสาววาสนา เจ๊กจัน

่

๑๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๙๘

นางสาววิชญาพร โอวกุล
๑๓/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๗๙๙

นายนราวิชญ์ จีนหลักร้อย
๑๖/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๐๐
นายณัฐิวุฒิ จินตภูมิ

๑๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๐๑
นายนพรัตน์ วิเชียร

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๐๒
นายวชิรวิทย์ พุ่มโพธิ

์

๐๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๐๓
นางสาวกัญญารัตน์ น่วมศิริ

๒๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๐๔
นางสาวชลธิชา ปาอาภรณ์

๐๕/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๐๕
นางสาวพรชลิตา ทองแม้น

๑๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๐๖
นางสาวแพรวพราว สุ่มเงิน

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๐๗
นางสาวนิชาภา เหมือนแปลก

๑๙/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๐๘
นางสาวศิริณัฐกาญ เจริญกลิน

่

๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๐๙
นางสาวภุมรี ทองรินทร์

๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๘๑๐
นางจินตจิต วงษา

๒๓/๐๓/๒๕๑๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๑๑

นายพจนารถ จำนงค์วัย
๐๑/๐๑/๒๕๐๑

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๑๒

นางพรทิพย์ สุขเต็มดี
๑๗/๐๕/๒๕๑๘

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๑๓

นางมาลี คำจริง
๐๘/๐๑/๒๕๐๗

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๑๔

นางสาววัชรี มะโพงเพ็ง
๐๙/๑๒/๒๕๐๖

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๑๕

นางสาวศิกาญจน์ พงษ์สุวรรณ
๑๙/๐๖/๒๕๐๒

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๑๖

นายอดิศักดิ

์

จันทร์เกษม
๓๐/๑๑/๒๕๐๕

โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา วัดใหม่พรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๑๗

เด็กชายคมสัน อยู่ทิพย์
๒๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๑๘

เด็กชายชาคร ทองสุกดี
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๑๙

นายภัทรพล นาคแจ่ม
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๒๐
เด็กหญิงธันยพร ผลเพียร

๒๕/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๒๑

นายจีระพันธ์ ยกตรี

๑๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๒๒

นางสาวเกศสุดา รัตนะเสถียน
๐๒/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๒๓

นางสาววาลิณีย์ แสงพระจันทร์
๐๗/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๒๔

นางสาวสิริมนต์ สังสีแก้ว
๑๐/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนอินทุภูติพิทยา วัดพรหมพิราม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๒๕

นางสาวสุภาพร พึงแต่ง

่

๑๗/๑๐/๒๕๓๙

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๒๖

เด็กหญิงภัทราพร อุประ
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๒๗

นายรุ้งภูธร ภาศรี
๐๘/๐๕/๒๕๑๙

กศน.อำเภอชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แล่แพ่ง
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๒๙

เด็กหญิงภณิดา แซ่ลี
๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๓๐
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ แซ่หลอ

๑๘/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๓๑

เด็กหญิงนิชดา แซ่หว้า
๑๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๓๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

โทจำปา
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๓๓

เด็กชายสิทธิเดช เดชเทศ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๓๔

เด็กหญิงศิรประภา เต่านนท์
๑๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๓๕

เด็กหญิงสุรัญชิตา พรหมาวัน
๐๓/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๓๖

เด็กหญิงจณิสตา มันหยวก

่

๓๐/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๓๗

เด็กหญิงอภิญญา มันใหญ่

่

๐๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๓๘

เด็กหญิงสุภาพร แซ่ลี
๓๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๓๙

เด็กชายเพชรชูโชค ทองบุตร
๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๔๐
เด็กหญิงเรวดี ดวงศรีจันทร์

๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๔๑

เด็กชายอำพล วิทยลาภา

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๔๒

เด็กชายณดล บัวองค์
๐๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๔๓

เด็กหญิงธิดารัตน์ มันใหญ่

่

๐๖/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๔๔

เด็กหญิงญาณี ศรีนวล
๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๘๔๕

เด็กหญิงอุไลวรรณ ขัดเกลา
๑๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๔๖

เด็กชายอธิชาติ แซ่สง
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๔๗

เด็กชายจีรศักดิ

์

แซ่ซ่ง
๑๒/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๔๘

เด็กหญิงเจียระไน แสงปญญา
๑๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๔๙

เด็กหญิงสุจิรา ยงชีพ
๐๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๕๐
เด็กชายธนวัต ดีปอง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๕๑

เด็กชายอภิรักษ์ มงคลคีรีโรจน์
๐๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๕๒

เด็กหญิงจิรนันท์ มันใหญ่

่

๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๕๓

นายทวีทรัพย์ แซ่หยาง
๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๕๔

เด็กชายบุญทิพัฒน์ แซ่หลอ
๒๗/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๕๕

เด็กชายรังสิมา แซ่สง
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๕๖

เด็กชายเอกลักษณ์ มงคลคีรีโรจน์
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๕๗

เด็กหญิงอรุโณชา พาพันธ์
๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๕๘

เด็กชายทัศนะ รัตนะวัน
๑๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๕๙

เด็กชายสิทธิพร เนตรแสงสี
๑๕/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๖๐
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เรืองมัน

่

๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๖๑

เด็กหญิงไอรดา เหง้าศรีไพร
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๖๒

เด็กชายวีระยุทธ วงด่อน
๒๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๖๓

เด็กชายสุทธิพงศ์ บัวองค์
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๖๔

นายอาทิตย์ แซ่หยาง
๐๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๖๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ สุทธิหล่อ
๒๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๖๖

เด็กหญิงบงกฏรัตน์ สุขศรี
๒๗/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๖๗

เด็กหญิงศศิวิมล แดงด่อน
๒๔/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๖๘

เด็กหญิงวรรณวิสา พันบุญ
๑๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านชาติตระการ วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๖๙

เด็กชายนฤพล อ่อนนาเมือง
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๗๐
เด็กชายวีรพงศ์ กรมโนนไทย

๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๗๑

เด็กชายโสฬส เมืองซ้าย
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๗๒

เด็กหญิงกัญยาณี ถินแย้ม

่

๒๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๗๓
เด็กหญิงชนกาญจน์ เผือดนอก

๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๗๔

เด็กหญิงนฤมล สีลา
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๗๕

เด็กหญิงนิภาภัทร โทจำปา
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๗๖

เด็กหญิงญาวิภา จันทร์หอม
๐๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๗๗

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ทองจันทร์
๑๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๗๘

เด็กชายธีรสิทธิ

์

สีลา
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๗๙

เด็กชายกิตติพงษ์ สวยงาม
๐๙/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๘๘๐
เด็กชายทิชานันท์ สุขตา

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๘๑

เด็กชายสิทธิชัย เสนานุช
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๘๒

เด็กหญิงชนาพร พรมรัตน์
๒๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๘๓

เด็กหญิงณัฐริกา ทาสีดา
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๘๔

เด็กชายนรงค์ศักดิ

์

อินปน
๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านท่าสะแก วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๘๘๕
เด็กหญิงประกายดาว อ่อนปสสา

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๘๖

เด็กหญิงจีรนันท์ ซ้อมจันทรา
๒๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๘๗

เด็กหญิงณัฏฐณิชา นพเก้า
๐๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๘๘

เด็กหญิงพิชญา ราชเพียแก้ว
๐๓/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๘๙

เด็กชายวทัญู แสงปญญา
๑๐/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๙๐
เด็กหญิงสิริยากร หนองผือ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๙๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ ราชเพียแก้ว
๑๓/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๙๒

เด็กหญิงชมพูนิกข์ วุทธา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๙๓

เด็กชายประวิทย์ พิมพิลา
๐๗/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๙๔

เด็กชายสิทธิกร พิมพิลา
๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๙๕

เด็กหญิงอนันพร แสงปญญา
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๙๖

เด็กหญิงพุทธษา อ่อนปสสา
๒๒/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๙๗

เด็กชายเสกสรรค์ อ่อนปสสา
๓๑/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๙๘

เด็กหญิงรุ่งทิพย์ ตรีสิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ่อภาค วัดบ่อภาค  

พล ๓๕๖๐/๑๘๙๙

เด็กชายชนะพล บรรจง
๑๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๐๐
เด็กชายณรงค์ชัย พรมขัน

๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๐๑
เด็กชายพงศ์ศิริ ศิริดี

๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๐๒
เด็กหญิงกนกกร คานพรม

๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๐๓
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ภูสิตตา

๒๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๐๔
เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์ นาโสก

๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๐๕
เด็กหญิงธัญลักษณ์ ทองศรีจันทร์

๒๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๐๖
เด็กหญิงธัญชนก ก้อนคำ

๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๐๗
เด็กหญิงพรชิตา หูกทอง

๑๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๐๘
เด็กหญิงฟาฬดา โจมาลา

๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๐๙
เด็กหญิงรวินท์นิภา อินทร์ทิพย์

๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๑๐
เด็กหญิงรวินท์นิภา แสงอินทร์

๑๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๑๑

เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สิงคำ
๑๘/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๑๒

เด็กหญิงศิริวรรณ จันทะกาว
๒๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๑๓

เด็กหญิงอรนุช ฟองจางวาง
๐๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๑๔

เด็กหญิงอริศรา แบบอย่าง
๑๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๙๑๕

เด็กหญิงอาทิตยา โทจำปา
๑๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๑๖

เด็กหญิงจันธิมา เพชร์ทราย
๒๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๑๗

เด็กหญิงนันทชา สิงห์คำ
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๑๘

เด็กหญิงปภาพร ศรีบุรินทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๑๙

เด็กหญิงเปรมกมล จันทะคุณ
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๒๐
เด็กหญิงวนิดา ยอดสุวรรณ

๑๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๒๑

เด็กหญิงสุดารัตน์ แสงอินทร์
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๒๒

เด็กชายชนวีร์ จันทะคุณ
๐๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๒๓

เด็กชายทองเทพ
ปริญญานาคหอม ๐๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๒๔

เด็กชายธิรวัฒน์ อัตกุล
๐๕/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๒๕

เด็กชายบุญฤทธิ

์

อุ่นไพร
๐๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๒๖

เด็กชายบุรัสกร คำภาแก้ว
๒๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๒๗
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ประสงค์

๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๒๘

เด็กหญิงนฤมล วรดำรงกุล
๒๙/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๒๙

เด็กหญิงมุฑิตา โคกน้อย
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๓๐
เด็กหญิงยุพาพิน สมพิมเสน

๑๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๓๑

นายกฤตนัย ปองแก้วน้อย
๓๐/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๓๒

นายจักรกฤษณ์ จันทะคุณ
๑๕/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๓๓

นายนันทิพัฒน์ นิธิกาญจนธาร
๒๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๓๔

นายพีรพัฒน์ คงเมือง
๑๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๓๕

นายศิลาชัย จันทะคุณ
๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๓๖

นายอธิป สีหะวงษ์
๑๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๓๗

นางสาวกมลชนก ท้าวอาสา
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๓๘

นางสาวกรชนก คำภาแก้ว
๒๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๓๙

นางสาวกาญจนา การะเกษ
๒๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๔๐
นางสาวภัทรวดี จันทะคุณ

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๔๑

นางสาวศิริกัญญา ทองลา
๑๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๔๒

นางสาวสญามล กุลรินทร์
๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๔๓

นางสาวสุธัชรินทร์ คำนนท์
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๔๔

นางสาวสุภัสรา โทจำปา
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๔๕

นางสาวโสมสิริ ภูสถาน
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๔๖

นายเกรียงศักดิ

์

ฟองจางวาง
๒๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๔๗

นายปญจพล รอดพ่าย
๑๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๔๘

นายปุรชัย เล็กยิม

้

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๔๙

นายสันติภาพ แซ่หลอ

๒๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๙๕๐
นายสิสกะ แสงปญญา

๑๔/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๕๑

นางสาวชญานิศ ธรรมรังษี
๐๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๕๒

นางสาวอมรกานต์ จันทะคุณ

๑๗/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๕๓

นางสาวอรปรียา พัดแก้ว
๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๕๔

นายณรงค์ชัย บามา
๒๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๕๕

นายสุกฤษฎิ

์

ผลรัตน์
๒๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๕๖

นางสาวดวงใจ หยิบไทยสงค์
๐๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๕๗

นางสาวนฤมล วงษา
๑๙/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๕๘

นางสาวพิรยาพร โทจำปา
๐๗/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๕๙

นางสาวสุปรานี พรมภาพ
๐๖/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๖๐
นางสาวศิริธันวา น้อยมณี

๐๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๖๑

นายจักรภัทร สุริยา
๑๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๖๒

นางสาวพรทิพา พรหมถา
๑๓/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๖๓

นายกฤษดา อาริยะแก้ว
๒๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๖๔

นายพิทวัส เสนานุช
๐๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๖๕

นายปฏิภาณ ดวงอุปะ
๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๖๖

นายณฐพงศ์ คำภาแก้ว
๐๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๖๗

นายวิวัฒน์ แสงอินทร์
๒๗/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๖๘

นางสาวปยธิดา ม่วงทิม

๑๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๖๙

นางสาวสุวิพาดา คงทอง
๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๗๐
นายภูชิต พันธ์มหา

๐๔/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๗๑

นายอนันต์ยศ ดาวเศรษฐ์
๒๓/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๗๒

นายอภิวัฒน์ โคกน้อย
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๗๓

นางสาวปุญยาพร ทองคำหงษ์
๒๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๗๔

นางสาวพิมพ์ชนก สงศิลาวัต
๑๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๗๕

นางสาววรัญญา ทองเขียน
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๗๖

นายนนทนันท์ แสงรัตน์
๐๒/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๗๗

นางสาวจิราภรณ์ สุขคำภา
๐๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๗๘

นางสาวชญานิศ ปงลังกา
๑๒/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๗๙

นางสาวสุจรรยา สามี
๑๘/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๘๐
นางสาวพาณิภัค จันทะคุณ

๑๔/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๘๑

นางสาวสุทธิกา ตรีอินทร์
๐๖/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๘๒

นางสาวสุวรรณี ลาเบง
๓๐/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๘๓

นายจตุพงษ์ นาคเครือมี
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๘๔

นายสิทธิพล เนตรแสงสี
๑๔/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๑๙๘๕

นายอัมพุช พรชู
๐๙/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๘๖

นางสาวจิรประภา บัวเหม็น
๐๓/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๘๗

นางสาวสุชาวดี เมืองมูล
๒๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๘๘

นายพรพิพัฒน์ กาฬรัตน์
๐๙/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๘๙

นายกฤษฎาพร พิมพา
๓๐/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๙๐
นายณรงค์ชัย มันนาค

่

๓๑/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๙๑

นายพรภวิษย์ เสมมา
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๙๒

นางสาวกนิษฐา สมบัติยา
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๙๓

นางสาวจริยา ราชเพียแก้ว
๐๖/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๙๔

นางสาวเปรมวิกา พาพันธ์
๐๒/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๙๕

นางสาวพัชรา พลลำ

๑๖/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๙๖

นางสาววรดา ก้อนคำมี
๒๘/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๙๗

นางสาววัชรีภรณ์ บัวประทุม
๐๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๙๘

นางสาววิมลรัตน์ ขัดทะมาร
๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๑๙๙๙

นางสาวสุชานุช บุญสะอาด

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๐๐
นางสาวกิจติพร จันทะคุณ

๒๖/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๐๑
นางสาวชลธิชา ฤทธิบำรุง

์

๒๗/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๐๒
นางสาวชลิตา จันทะราช

๐๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๐๓
นายธรรณ์นธร ชาลีกุล

๒๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๐๔
นายปฏิภาณ เพ็ญแสง

๒๓/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๐๕
นายปองพล แก้ววงษ์หิว

๒๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๐๖
นางสาวนิศารัตน์ เนตรแสงสี

๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๐๗
นางสาววริศรา จันทะคุณ

๐๙/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๐๘
นายประกฤษฏิ

์

รอดฝุน
๐๘/๐๕/๒๕๔๑

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๐๙
นายพันธกร จันทร์เหมือน

๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๑๐
นายพิทักษ์พงค์ ทองลา

๒๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๑๑
นางสาวกุลรัตน์ แตงอ่อน

๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๑๒
นางสาวพรทิพย์ คำอุ้ย

๒๐/๐๒/๒๕๔๒

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๑๓
นางสาววรารัตน์ จันทะคุณ

๑๓/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนชาติตระการวิทยา วัดโพนไทรงาม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๑๔
เด็กหญิงรุ่งลดา นนท์จันทร์

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง วัดบ้านดง  

พล ๓๕๖๐/๒๐๑๕
เด็กหญิงเข็มมิกา หมีสินลา

๓๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำทองน้อย วัดห้วยนำอุ่น  

พล ๓๕๖๐/๒๐๑๖
เด็กหญิงพรพรรณ มงคลคีรีโรจน์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๑๗
เด็กหญิงวารี แซ่สง

๑๙/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๑๘
เด็กชายอภิชาติ แซ่หลอ

๑๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๑๙
เด็กหญิงจารุณี แซ่สง

๒๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๐๒๐
เด็กหญิงญาณิศา ประยูรสวัสดิ

์

๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านขุนนำคับ วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๒๑
เด็กหญิงบุญรดา แซ่สง

๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๒๒
เด็กหญิงวรรนิสา แซ่สง

๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๒๓
เด็กหญิงหฤทัย วือปรัชญากุล

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๒๔
เด็กหญิงมาลี แซ่หวือ

๑๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๒๕
เด็กหญิงรินรดี แซ่โซ้ง

๑๔/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๒๖
เด็กหญิงอัญชลี แซ่หยาง

๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๒๗
เด็กหญิงลัคนา แซ่ว่าง

๑๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๒๘
เด็กหญิงโศภา แซ่หยาง

๐๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำจวง วัดนำปุน  

พล ๓๕๖๐/๒๐๒๙
เด็กชายธราทิพย์ สีบุ

๑๒/๔/๒๕๔๙
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๓๐
เด็กชายจิรณัฐ ด้วงสงกา

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๓๑
เด็กชายเจษฏา ตรีอินทร์

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๓๒
เด็กชายชาญณรงค์ เกตุอินทร์

๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๓๓
เด็กชายธีรพัตร์ สุดเตาะ

๑๔/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๓๔
เด็กชายนัทธพงศ์ บังสิน

๑๘/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๓๕
เด็กชายพงศภัค แสนแทน

๐๖/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๓๖
เด็กชายวิวัฒน์ชัย เชียงไตร

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๓๗
เด็กชายสมภพ กอบขุนทด

๑๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๓๘
เด็กชายอภิลักษณ์ ศรีชาวนา

๓๐/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๓๙
เด็กหญิงกาญจนาพร แพงสี

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๔๐
เด็กหญิงกิตติกานต์ อินทิมาต

๑๖/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๔๑
เด็กหญิงจตุพร ภูศรีเทศ

๐๘/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๔๒
เด็กหญิงจิรัชญา วงษา

๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๔๓
เด็กหญิงธนาภา ลาสม

๐๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๔๔ เด็กหญิงพานณิชญาภร
อินปน

๒๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๔๕
เด็กหญิงวชิราญา สีหะวงษ์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๔๖
เด็กหญิงวิชชุดา ฉิมมาปอ

๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๔๗
เด็กชายจิรภัทร สัจจา

๐๖/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๔๘
เด็กหญิงรัศติกาล มันคง

่

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๔๙
เด็กหญิงณภัทรสร ยศปญญา

๒๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๕๐
เด็กหญิงปนอนงค์ อ่อนจันทร์

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๕๑
เด็กชายกอบกุล ชอบศิลป

๒๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๕๒
เด็กชายธีรพงษ์ แลเลิศ

๐๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๕๓
เด็กชายศุภวิทญ์ สีบุ

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๕๔
เด็กชายธนพงษ์ พาจุจันทะโร

๓๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๕๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๐๕๕
เด็กหญิงอรนิษา ด้วงสงกา

๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๕๖
เด็กชายนนท์ธวัช สีบุ

๒๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๕๗
เด็กชายธนโชติ บุญสะอาด

๒๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๕๘
เด็กหญิงเพ็ญนภา วินากร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๕๙
เด็กชายต่อตระกูล จันทะคูณ

๑๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๖๐
เด็กชายธนพล ลาสม

๑๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๖๑
เด็กชายธนากร ซ่อมจันทา

๐๔/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๖๒
เด็กหญิงคคนางค์ ธีรางศุ

๑๘/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๖๓
เด็กชายอนันต์ จันทร์ฟอง

๐๒/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๖๔
เด็กหญิงแจมพัฒชลา สีบุ

๐๔/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๖๕
เด็กหญิงยุพา สัยยาน้อย

๑๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ วัดโคกใหญ่  

พล ๓๕๖๐/๒๐๖๖
นางวนิดา หาญสำเภา

๒๗/๐๗/๒๕๐๖

โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๖๗
นายพรเจริญ ลำไย

๑๘/๐๓/๒๕๑๕

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๖๘
นายสุชิน วงแสนสี

๒๕/๐๓/๒๕๑๙

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๖๙
นายสุรฉัตร ใหม่บุญมี

๐๕/๐๕/๒๕๒๒

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๗๐
นายสุวรรณ์ สุขอ่วม

๑๐/๐๑/๒๕๒๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๗๑
นายณัฐวุฒิ ใจสงคราม

๑๕/๐๖/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๗๒
นายศิริศักดิ

์

สละเสือ
๐๓/๑๑/๒๕๒๖

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๗๓
นายนิติพนธ์ ศรีแก้ว

๑๒/๐๓/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๗๔
นายอำนาจ กุดัน

่

๒๐/๑๒/๒๕๓๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๗๕
นายณรงค์ศักดิ

์

ยาแสง
๑๓/๗/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๗๖
นายสิทธิพงษ์ ชัยวงษ์

๐๕/๑๑/๒๕๓๑

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๗๗
นายเพชร หันจันทร์

๑๙/๐๒/๒๕๓๒

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๗๘
นายสุวิทย์ สุดวังยาง

๑๒/๐๓/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๗๙
นายจิรศักดิ

์

บัวจันทร์
๑๗/๐๗/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๘๐
นายนิวัฒ นัดประสพ

๐๓/๐๘/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๘๑
นายธนวัฒน์ เพ็ชรนรินทร์

๑๗/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๘๒
นายอิสระ ราชดี

๑๕/๐๗/๒๕๓๔

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๘๓
นายธนิศร สีดาจันทร์

๒๕/๐๕/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๘๔
นายสันทิฏฐ์ กำลังมาก

๒๙/๐๗/๒๕๓๘

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๘๕
นายธนวัฒน์ ปานโปะ

๒๓/๐๒/๒๕๔๐

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

พระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๒๐๘๖
นางนงเยาว์ แซ่ลี

้

๑๕/๐๔/๒๔๙๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๘๗
นางนงลักษณ์ อ้นทองพิม

๐๔/๑๑/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๘๘
นางจรีย์ ธรรมทูล

๑๔/๐๖/๒๕๐๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๘๙
นางสมร พรมใจ

๒๕/๑๒/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๐๙๐
นางสาวลำยวน ขำสำเภา

๒๓/๑๐/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๙๑
นางศรัญญา อโนทัย

๑๗/๐๙/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๙๒
นางบุญส่ง ปนเอียม

่

๑๘/๑๑/๒๕๐๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๙๓
นางสาวกมลลักษณ์ เมืองสีเขียว

๒๕/๐๑/๒๕๐๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๙๔
นางสาวกานดา รุ่งสินอนันต์

๑๐/๐๗/๒๕๐๕
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๙๕
นางประทุม ทองเจริญ

๑๓/๐๖/๒๕๐๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๙๖
นางสาวผกาวัลย์ พรหมชีพ

๒๓/๐๔/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๙๗
นางยุพิน ช้อนทอง

๒๖/๐๑/๒๕๐๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๙๘
นางสาวผยุง มีไผ่ขอ

๐๓/๐๔/๒๕๐๘
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๐๙๙
นางจริณรัตน์ ชอง

๐๖/๐๑/๒๕๐๘
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๐๐
นางสาวเนตรนภา สุขมาก

๐๔/๐๒/๒๕๑๐
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๐๑
นางสุภาพ อยู่เปยม

๑๘/๐๙/๒๕๑๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๐๒
นางเฟองฟา เอียะเจริญ

๊

๒๓/๐๖/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๐๓
นางสาวเบญจวรรณ ลอดตะเสน

๒๘/๑๐/๒๕๑๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๐๔
นางเอือง

้

จีนด้วง
๑๖/๐๔/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๐๕
นางจินดา กิติตาล

๑๙/๑๒/๒๕๑๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๐๖
นางหทัยกานต์ เร่ในไพร

๒๕/๑๒/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๐๗
นางวรารัตน์ บุญยังแก้ว

๒๖/๐๘/๒๕๑๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๐๘
นางกิมไล้ เจตนเสน

๐๕/๐๙/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๐๙
นางจิมเรียม เทพดวง

๒๓/๐๙/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๑๐
นางสาววัญเพ็ญ สิงห์ธรรม

๐๔/๐๗/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๑๑

นางจินตนา
คเนจร ณ อยุธยา ๐๓/๐๙/๒๕๑๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๑๒

นางสาวสนธยา เกิดแสงทอง
๐๓/๐๑/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๑๓

นางสาวศุภวรรณ ทองจุ้ย
๐๔/๑๒/๒๕๑๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๑๔

นางสาวบัญญัติ หนักแน่น
๑๖/๐๔/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๑๕

นางกันจนา ภูสมศรี
๐๔/๐๒/๒๕๑๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๑๖

นางสาวสุกัญญา กานาค

๑๖/๑๒/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๑๗

นางสาวสุภาพร วงคงคำ

๑๓/๑๑/๒๕๑๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๑๘

นางรัตนาภรณ์ สหะลาภ
๒๔/๑๑/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๑๙

นางสาววิยะฎา พาพิมพ์
๒๖/๑๒/๒๕๒๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๒๐
นางสาวกัลยรัตน์ ม่วงไทย

๒๓/๐๔/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๒๑

นางสาวใกล้รุ่ง มันสน

่

๑๓/๑๑/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๒๒

นางสาวนุชจรินทร์ ณรงค์น้อย
๒๑/๐๔/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๒๓

นางวาสนา ใจดี
๒๙/๐๒/๒๕๒๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๒๔

นางสาวกวินา ทองอร่าม
๐๕/๑๐/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๑๒๕

นางสาววรัญญา ศรีโสภา
๑๔/๐๗/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๒๖

นางปยะดา บุญเหลือม

่

๑๖/๐๑/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๒๗

นางสาวสมพิศ คุ้มดี
๑๔/๐๘/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๒๘

นางสาวพจนีย์ กันทาเปง

๒๗/๑๒/๒๕๒๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๒๙
นางสาวอิสริยากรณ์ คะลา

๐๘/๐๘/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๓๐
นางสาวนำผึง

้

ทองพรหม

๑๑/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๓๑

นางสาวพัชรพร ศรีรุ่งนพคุณ
๐๒/๑๑/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๓๒

นางชยันธร พุ่มพร
๐๔/๐๕/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๓๓

นางสาวจะทู วนาอายุธ
๑๒/๐๓/๒๕๒๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๓๔

นางสาวอังคนา โพธิศูนย์

์

๐๒/๐๒/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๓๕

นางสาวสุปราณี ติณะมาศ
๑๔/๐๓/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๓๖

นางสาวจิราภรณ์ มูลทิพย์
๐๖/๐๖/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๓๗

นางกิจจา แก้วเนตร
๐๓/๐๓/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๓๘

นางปยพร อูเดมเอซู
๐๗/๑๐/๒๕๒๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๓๙

นางสาวสิริรัตน์ จันทร์คีรี
๑๐/๐๘/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๔๐
นางจีราพร สารี

๒๔/๐๓/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๔๑

นางสาวพรพิมล หากันนา
๐๓/๑๑/๒๕๒๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๔๒

นางสาวกรองแก้ว พานิชย์
๐๔/๑๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๔๓

นางสาววาสนา สิงห์ทอง
๒๐/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๔๔

นางสาววารินทร์ เวชศาสตร์
๑๙/๐๗/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๔๕
นางสาวบุญทราริกา เออ้าย

๒๔/๐๑/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๔๖

นางสาวเกษศิรินทร์ จินดาณวาณิช
๑๔/๐๙/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๔๗

นางสาวรุ่งไพลิน ชูเวช
๑๗/๐๕/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๔๘

นางสาวสุรีย์พร แซ่ซือ

๑๓/๑๒/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๔๙

นางสาวปริศนา เสือแก้ว
๒๗/๐๔/๒๕๒๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๕๐
นางสาวศิริมาศ สุขสมาน

๐๓/๐๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๕๑

นางสาวขวัญใจ สุขใย

๒๖/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๕๒

นางณัฐฐิกา หงษาวงค์
๐๖/๐๔/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๕๓

นางสาวจำเนียร วงษาชัย

๒๙/๑๑/๒๕๒๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๕๔

นางสาวเกสร นุ้ยวัง
๑๙/๐๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๕๕

นางสาวศิริกัญญา จันทร์บ้านม้า
๑๒/๐๘/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๕๖

นางสาวกนกอร สายเครือมอย
๐๓/๐๘/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๕๗

นางสาวสุมาลี ปนทอง
๒๖/๐๑/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๕๘

นางสาวขนิษฐา ดีวงศ์
๒๔/๐๕/๒๕๒๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๕๙

นางสาวธัญญกานต์ ต๋านะ
๑๓/๐๖/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๑๖๐
นางสาวมลฤดี แย้มขะมัง

๒๗/๑๐/๒๕๒๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๖๑

นางสาวสุภารีย์ อินทร์เลิศ
๐๔/๐๕/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๖๒

นางสาวบัว จำเริญราษฎร์
๒๓/๐๘/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๖๓

นางสาวกาญจนา ภักดี
๑๑/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๖๔

นางสาวนงลักษณ์ คำจริง
๒๓/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๖๕

นางสาวธารทิพย์ แฝงศรีจันทร์
๐๔/๐๒/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๖๖

นางสาวรุนณี อ้นสุนา
๒๖/๐๔/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๖๗

นางสาวหทัยรัตน์ จิตารักษา
๑๒/๐๖/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๖๘

นางสาวมลธิรา วิบูลชนะวงค์
๒๐/๐๙/๒๕๓๐

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๖๙

นางสาวมาลี แซ่ย่าง

๑๗/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๗๐
นางสาวเครือฟา แก้วเกตุ

๐๒/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๗๑

นางสาวมะลิ เอียมชู

่

๑๐/๐๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๗๒

นางสาวรัตติกาล บุญกลันสอน

่

๒๖/๑๒/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๗๓

นางสาวบุญยรัตน์ สายจันทร์ยูน
๒๙/๐๔/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๗๔

นางสาวโสภิต เคียนกลาง
๐๙/๑๑/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๗๕

นางสาวอาภารัตน์ รักษาสีมันต์
๒๒/๐๓/๒๕๓๑

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๗๖

นางสาวจัตสุภรณ์ เสือไว
๑๑/๐๖/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๗๗

นางสาวเบญจมาศ จุนนะรัญ
๒๓/๐๒/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๗๘

นางสาวจริยา จันทร์โอทาน
๑๑/๐๙/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๗๙

นางสาวเอมวิกา บรรจงกลัด
๒๙/๐๑/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๘๐
นางสาวเอือมพร

้

คุ้มตะสิน
๑๕/๐๘/๒๕๓๒

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๘๑

นางสาวภัทรจิตรา แจ่มจันทร์
๓๐/๐๗/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๘๒

นางสาวสุนิสา เข็มทอง
๐๔/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๘๓

นางสาวอาริสา มากโภคา
๒๐/๑๑/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๘๔

นางสาวอพินญา หลากจิตต์
๒๑/๐๙/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๘๕

นางสาวพัชรา ศรีอัชฌา
๑๓/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๘๖

นางสาวพัชรี ศรีอัชฌา
๑๗/๐๘/๒๕๓๓

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๘๗

นางสาวสุวิมล จันทร์เรือง

๑๓/๑๑/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๘๘

นางสาวศิริพร อ้นสิงห์
๒๒/๐๙/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๘๙

นางสาวเพ็ญพร มหาดไทย
๒๘/๐๕/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๙๐
นางสาวช่อลดา ชิตประเสริฐ

๐๓/๐๗/๒๕๓๔

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๙๑

นางสาวจีรนันท์ ตลับปน
๑๓/๐๖/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๙๒

นางสาวกรรณิกา ชุ่มชืน

่

๑๙/๑๒/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๙๓

นางสาวพรนภา เกษตรโสภาพันธ์
๓๐/๐๖/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๙๔

นางศิริพร ฤทธิทอง

์

๑๑/๐๔/๒๕๓๕

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๑๙๕

นางสาวพัชราภรณ์ ชัยทร

๓๑/๑๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๙๖
นางสาวพิชญาณ์มญชุ์

ศรสวัสดิ

์

๐๓/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๙๗

นางสาวศิริวิมล จันทร์นาค
๐๔/๐๔/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๙๘

นางสาวต้องใจ ชัยคำ
๐๙/๐๑/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๑๙๙

นางสาววราภรณ์ คำผัด
๐๑/๐๒/๒๕๓๖

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๐๐
นางสาวษาลิณี ก้อนคง

๑๒/๑๒/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๐๑
นางสาวกนกวรรณ อุดมสุข

๐๕/๐๙/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๐๒
นางสาวกาญจนา จิตรอารีย์

๒๐/๐๙/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๐๓
นางสาวนิภาพร ปานบุญ

๒๖/๐๕/๒๕๓๗

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๐๔
นางสาวสุพัตรา พุธทะระสุ

๐๖/๐๔/๒๕๓๘

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๐๕
นางสาวอัญชลี ทะลิ

๒๗/๐๖/๒๕๓๙

ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๐๖
นายป อ่อนละมูล ๑/๑/๒๔๗๖ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๐๗
นายประหยัด สร้อยระย้า ๑/๑/๒๔๘๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๐๘
นายลูกชิน

้

ประสาทกิจ ๓/๓/๒๔๘๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๐๙
นายสุทธิพงษ์ อำเอียม

่

๑๖/๖/๒๔๘๖
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๑๐
นายพรมมา ครุฑทุ่ง ๑/๑/๒๔๙๑ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๑๑

นายชาญชัย ถาวรงามยิงสกุล

่

๑/๑/๒๔๙๑ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๑๒

นายพานิช พฤฒิวรรณ ๑/๑/๒๔๙๗ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๑๓

นายนันทพล เอ่งฉ้วน ๒๒/๗/๒๕๐๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๑๔

นายสุภูมธ์ อุดพ้วย
๒๙/๑๒/๒๕๐๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๑๕

นายโอฬาร จันทร์ศรี ๑๖/๑/๒๕๐๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๑๖

นายจรัญ ใสสีสูบ
๑๓/๑๐/๒๕๐๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๑๗

นายชัยวัฒน์ กระจ่างวงษ์ ๑/๑/๒๕๐๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๑๘

นายพิทยา ตุ้มม่วง ๑๐/๑/๒๕๐๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๑๙

นายมานพ มากมา ๘/๕/๒๕๐๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๒๐
นายเสริม ประประโคน

๑/๑๒/๒๕๐๓
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๒๑

นายลาด เนียมเอม ๒/๓/๒๕๐๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๒๒

นายนคร วังแผน ๖/๘/๒๕๐๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๒๓

นายไพทูรย์ พุ่มสว่างแก้ว
๑๖/๕/๒๕๐๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๒๔

นายกรศร แซ่ฝง ๘/๓/๒๕๐๗ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๒๕

นายสาคร ทิพย์แก้ว ๓/๑/๒๕๐๘ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๒๖

นายดอกแก้ว ชมเชย
๒๒/๒/๒๕๐๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๒๗

นายพยุง ชัยทอง
๔/๑๒/๒๕๑๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๒๘

นายปราโลม นาคเมือง

๒๓/๑๑/๒๕๑๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๒๙

นายลอย อิมขุนทอง

่

๒๐/๑/๒๕๑๒
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๒๓๐
นายสุพจน์ สุตโสม

๒๗/๖/๒๕๑๒
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๓๑

นายจ่อ เลาหาง ๑/๑/๒๕๑๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๓๒

นายทรงพล ปราบโจร ๔/๕/๒๕๑๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๓๓

นายมรกฏ จำเนียรพล ๓/๖/๒๕๑๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๓๔

นายอินทัช ฝกดี
๑๘/๙/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๓๕

นายกิตติธัช ปอมสาหร่าย
๒๒/๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๓๖

นายธัชพล แสงเพชร
๑๐/๘/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๓๗

นายพงศกร คลำสุข
๑๘/๑/๒๕๑๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๓๘

นายเกษม จันต๊ะผง
๓๐/๔/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๓๙

นายมนุษย์ มังคลาด

๒๖/๑๑/๒๕๑๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๔๐
นายวัด เรืองเทพ

๑๓/๙/๒๕๑๕
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๔๑

นายสมชาย ตะโกพร ๙/๑/๒๕๑๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๔๒

นายคะนอง ทับเงิน
๑๔/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๔๓

นายทรงพล พึงน้อย

่

๗/๕/๒๕๑๖ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๔๔

นายทรงศักดิ

์

สังข์แสง
๓๑/๓/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๔๕

นายสัญญา อินทเสวก
๑๘/๑๐/๒๕๑๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๔๖

นายธานี สุขเกิด ๙/๔/๒๕๑๗ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๔๗

นายยิง

่

แซ่เฮ่อ
๒๔/๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๔๘

นายราชันย์ หว่าเจ๊ะ
๑๙/๑๐/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๔๙

นายสมบูรณ์ เปงอิน
๒๓/๒/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๕๐
นายประสาน เกษมรัตนภักดี

๒/๑๑/๒๕๑๗
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๕๑

นายเสก มาลัยหวล
๑๕/๗/๒๕๑๗

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๕๒

นายสุภาพ สกุลแก้ว
๑๘/๑/๒๕๑๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๕๓

นายสำราญ ปนรอด
๒๕/๖/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๕๔

นายประทีป หลิมพลอย

่

๑๘/๗/๒๕๑๙
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๕๕

นายวินิจ รางรี
๑๕/๗/๒๕๑๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๕๖

นายชัยยศ อินทรกำแพง
๒๗/๑๑/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๕๗

นายธนาวุฒิ รักธรรม
๒๒/๒/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๕๘

นายสงกรานต์ จันทรักษา
๑๔/๔/๒๕๒๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๕๙

นายสมยศ เสรีวงศ์สวัสดิ

์

๔/๑๑/๒๕๒๐
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๖๐
นายธีระ ตันติมูล

๓๑/๑๒/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๖๑

นายธีรศักดิ

์

หลอดแก้ว ๒/๖/๒๕๒๑ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๖๒

นายบุญยืน สีหราช
๑๗/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๖๓

นายบำรุง โชติพ่วง ๙/๕/๒๕๒๑ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๖๔

นายไพศาล บุตรเสน่ห์
๒๕/๑/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๒๖๕

นายวิพัฒน์ บุญสม
๒๑/๘/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๖๖

นายศักดิชัย

์

ศรีมูลชัย
๔/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๖๗

นายอาคม พุฒตะคุ
๗/๑๐/๒๕๒๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๖๘

นายณรงค์ชัย ธิยะ
๑๒/๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๖๙

นายประชัน จันทร์จร
๓๐/๑/๒๕๒๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๗๐
นายสัมพันธ์ กลินจันทร์

่

๘/๔/๒๕๒๒ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๗๑

นายสุพัตร ขัดเรือน ๓/๒/๒๕๒๒ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๗๒

นายเพชร แซ่กือ ๑/๑/๒๕๒๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๗๓

นายจินตวัฒน์ รางแดง
๒๔/๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๗๔

นายธีรพรภัทร นาควัชระ
๒๒/๔/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๗๕

นายไพฑูรย์ ท้วมเรือง
๑๖/๖/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๗๖

นายหนูครอง ทิพโสต ๔/๘/๒๕๒๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๗๗

นายโยคิน มากเมือง
๒๙/๘/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๗๘

นายธนกร หรังสีสุข

่

๒๙/๑๒/๒๕๒๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๗๙

นายเซ่ง แซ่ลี ๑/๑/๒๕๒๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๘๐
นายสุวิทย์ แซ่ลี

๑๓/๒/๒๕๒๔
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๘๑

นายสุพัฒน์ สมัครการไถ
๑๒/๔/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๘๒

นายนัทวุฒิ เมืองสาคร
๒๒/๖/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๘๓

นายศุภโชค ศิริเดโชชัย ๔/๗/๒๕๒๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๘๔

นายพนมพร โพล้งเสียง ๗/๘/๒๕๒๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๘๕

นายวันชนะ เครือสุข
๑๓/๑๐/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๘๖

นายเอกลักษณ์ กรเวช

๑๘/๑๑/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๘๗

นายเทิดพงษ์ บัวผัน

๑๙/๑๒/๒๕๒๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๘๘

นายสมศักดิ

์

ไชยโชติ ๑/๒/๒๕๒๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๘๙

นายนเรศ กรันแย้ม

่

๒๐/๓/๒๕๒๕
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๙๐
นายอำนาจ วัฒนสิงห์ ๙/๔/๒๕๒๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๙๑

นายดนุพล แววดี ๙/๖/๒๕๒๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๙๒

นายบัญชา ผลพืชน์ ๔/๖/๒๕๒๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๙๓

นายปเตอร์ ศักดิสิทธานุภาพ

์

๑๙/๖/๒๕๒๕
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๙๔

นายอนุชา น้อยจันทร์
๒/๑๐/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๙๕

นายสามารถ สุวรรณนาค

๒๕/๑๑/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๙๖

นายศราวุธ มากร

๑๔/๑๒/๒๕๒๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๙๗

นายนิรุตติ

์

คันศร
๒๗/๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๙๘

นายไพศาล ทำประกอบ
๒๙/๓/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๒๙๙

นายธวัชชัย เกิดแก้ว
๒๘/๕/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๓๐๐
นายมานพ จันมนทา

๒๖/๗/๒๕๒๖
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๐๑
นายธเนศ ผาสุข ๑/๘/๒๕๒๖ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๐๒
นายศิริพงษ์ แซ่ฟาน

๒๙/๑๐/๒๕๒๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๐๓
นายประวัติ คำวิชิต

๙/๑๒/๒๕๒๖
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๐๔
นายเจตนพันธ์ นาคไพจิตร ๔/๓/๒๕๒๗ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๐๕
นายวิรุจณ์ บุญเทือง

๑๘/๕/๒๕๒๗
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๐๖
นายสราวุฒิ ภูวงษ์

๓๐/๕/๒๕๒๗
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๐๗
นายอรรณพ ยิงรู้

่

๑๒/๘/๒๕๒๗
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๐๘
นายฟง แซ่ม้า

๑๐/๙/๒๕๒๗
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๐๙
นายทศวรรษ สุวรรณบาง

๑๐/๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๑๐
นายสายฟา เขียนขุนทด

๒๓/๒/๒๕๒๘
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๑๑

นายประเสริฐ หงษ์ทอง
๑๒/๒/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๑๒

นายสุรภัทร ศรคลัง
๑๙/๓/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๑๓

นายสุเทพ ทองอินทร์ ๗/๖/๒๕๒๘ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๑๔

นายมงคล สหรัฐ
๒๕/๗/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๑๕

นายสมนึก ทิทอง
๒๐/๙/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๑๖

นายพงษ์ศักดิ

์

เกตุพรหม
๒๙/๘/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๑๗

นายธนงศักดิ

์

ปอมสันเทียะ
๑๒/๑๐/๒๕๒๘

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๑๘

นายกานต์พิสิฐ เนียมทอง
๒๖/๖/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๑๙

นายไมตรี มีแถม
๑๖/๗/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๒๐
นายสุธิพงค์ แก้วดวงเล็ก

๒๕/๗/๒๕๒๙
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๒๑

นายอนุพงษ์ สุวรรณมาศ
๑๒/๑๐/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๒๒

นายณรงค์ศักดิ

์

ดวงแน่น
๒๐/๑๒/๒๕๒๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๒๓

นายวิชิต สีสุก
๑๑/๒/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๒๔

นายชาตรี อาสา ๑๐/๒/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๒๕

นายประเสริฐ ประสิทธินาวา
๒๕/๓/๒๕๓๐

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๒๖

นายจักรี เรืองโพน ๖/๔/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๒๗

นายพงศธร ทองชัยเทศ ๙/๔/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๒๘

นายพิทักษ์ เพ็งเทศ ๘/๖/๒๕๓๐ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๒๙

นายวิทวัส แซ่วือ

่

๑/๑/๒๕๓๑ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๓๐
นายพงษ์ศักดิ

์

ฆเณศ
๒๑/๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๓๑

นายประถมพร นุชรักษ์

๑๔/๑๒/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๓๒

นายสุธน นิติสุภากุล
๒๙/๘/๒๕๓๑

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๓๓

นายสมบัติ ฐานกุมมา
๒๘/๑/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๓๔

นายวิศรุต อินตรี
๒๕/๙/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๓๓๕

นายอนุพล ทำบุญ
๓๐/๑๐/๒๕๓๒

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๓๖

นายเทอดเกียรติ เปล่งสันเทียะ
๒๑/๖/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๓๗

นายเอกพันธ์ คงเสมอ ๘/๖/๒๕๓๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๓๘

นายอานนท์ มันปาน

่

๙/๗/๒๕๓๓ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๓๙

นายสมชาย กรุดเส็ง
๒๑/๗/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๔๐
นายผดุงเกียรติ ขาวอาราม

๑/๑๒/๒๕๓๓
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๔๑

นายพงษ์เพชร สนันเมือง

่

๒๓/๑๒/๒๕๓๓

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๔๒

นายนพดล กัณนะเรศ
๑๗/๕/๒๕๓๔

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๔๓

นายวรพล เกตุแก้ว ๖/๙/๒๕๓๔ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๔๔

นายธวัชชัย มาชม ๑/๓/๒๕๓๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๔๕

นายธีระศักดิ

์

หุ่นสิงห์ ๒/๘/๒๕๓๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๔๖

นายนเรศ ปนปรือ ๒/๕/๒๕๓๕ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๔๗

นายปรินทร์ ไวยทิ
๒๕/๘/๒๕๓๕

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๔๘

นายวีระยุทธ โพธิหอม

์

๒๒/๓/๒๕๓๕
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๔๙

นายปยะ ครรลองหรรษา
๑๖/๒/๒๕๓๖

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๕๐
นายชัยชนะ สุดใจ

๙/๑๑/๒๕๓๗
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๕๑

นายอชิน ยาวิชัย ๖/๕/๒๕๓๗ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๕๒

นายกิตติพร นาคกลำ ๓/๖/๒๕๓๘ เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๕๓

นายณัฐพงษ์ คชนิล
๒๓/๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๕๔

นายพีระพล ธุมา
๑๙/๕/๒๕๓๙

เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๕๕

นายวีรชิต แซ่วือ

้

๒๗/๗/๒๕๓๙
เรือนจำกลางพิษณุโลก วังทองวราราม  

พล ๓๕๖๐/๒๓๕๖

เด็กหญิงสุชานรี แซมศรี
๒๗/๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๕๗

เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิศรี

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๕๘

เด็กชายศุภสิทธิ

์

หงษ์บุญมี
๐๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๕๙

เด็กชายสุรยุทธ์ อำเทศ
๒๐/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๖๐
เด็กหญิงพิชญธิดา คุณประโคน

๐๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๖๑

เด็กหญิงชนิกานต์ สิงห์สวัสดิ

์

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๖๒

เด็กหญิงนภาพร หอมอ่อน
๑๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๖๓

เด็กหญิงอัญชลีพร ไฝเพ็ชรดี
๑๘/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๖๔

เด็กหญิงศิริภา มายา
๐๘/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๖๕

เด็กชายกิตติกร เกนเกตกร
๐๕/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๖๖

เด็กชายปวริศ เขียวงาม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๖๗

เด็กชายปวรุตม์ เขียวงาม
๐๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๖๘

เด็กหญิงสิริมา บุตรสีดา
๐๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๖๙

เด็กหญิงนัชชนันท์ จันทร์ลอย
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๓๗๐
เด็กชายพิสิษฐ์ แก้วมี

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๗๑

เด็กชายวุฒิชัย บุญมี
๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๗๒

เด็กชายอาทิตย์ กุลมัย
๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๗๓

เด็กหญิงกันติชา อู่เงิน
๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองพระ วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๗๔

เด็กชายนันทิพัฒน์ พละโชติ
๒๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๗๕

เด็กชายพงศกร แก้วทิง

้

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๗๖

เด็กชายพสุมนต์ ทองโอย
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๗๗

เด็กชายวรวุฒิ คุ้มภัย
๒๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๗๘

เด็กชายศุภกร สุระทศ
๑๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๗๙

เด็กชายสิทธิชัย โพธิศรี

์

๒๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๘๐
เด็กหญิงกิตติยา ทองสุข

๑๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๘๑

เด็กหญิงจุฑารัตน์ ทองแดง
๑๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๘๒

เด็กหญิงฉัตรกมล สมบุญ
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๘๓
เด็กหญิงทิพย์ประภา บุญถึง

๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๘๔

เด็กหญิงชมลวรรณ ทองเกิด
๐๖/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๘๕

เด็กหญิงนาตยา เสือสะเดา
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๘๖

เด็กหญิงนุชจรี ภักดี
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๘๗

เด็กหญิงปยธิดา หมีบ้านใหม่
๒๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๘๘

เด็กหญิงพัชราภา มณีวรรณรัตน์
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๘๙

เด็กหญิงพุทธิตา เพียรทอง

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๙๐
เด็กหญิงภิริษา ยิมสรวล

้

๑๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๙๑

เด็กหญิงวันวิสาช์ แซ่ม้า
๒๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๙๒

เด็กหญิงอนันตญา ขาวสะอาด
๒๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๙๓

เด็กหญิงอรกมล วงศ์ไทย
๐๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๙๔

เด็กชายเจตรินทร์ สุภะคะ
๐๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๙๕

เด็กชายธีรภัทร ศิลปอำพนธ์
๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๙๖

เด็กชายพิษณุ ชุมพรผ่อง
๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๙๗

เด็กชายสรวิชญ์ แสงแก้ว
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๙๘

เด็กหญิงกนกรดา วงษ์ลคร
๒๙/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๓๙๙

เด็กหญิงณัฐธยาน์ มายา
๓๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๐๐
เด็กหญิงดารา ภูฆัง

๐๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๐๑
เด็กหญิงพัชรธร สุทา

๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๐๒
เด็กหญิงรัตติกาล ศรีนวล

๑๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๐๓
เด็กหญิงสุพัฒรา ภักดี

๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๐๔
เด็กหญิงพรพิมล กันสาด

๐๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๖๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๔๐๕
เด็กชายธนกร บัวพา

๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๐๖
เด็กชายธนดล บัววังโปง

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๐๗
เด็กชายภาณุสรณ์ ช่วงชา

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๐๘
เด็กชายอานนท์ อินวิเชียร

๒๖/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๐๙
เด็กหญิงพรไพลิน เสือแพร

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๑๐
เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีทา

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๑๑

เด็กหญิงสุภาภรณ์ ศักดิแก้วมณี

์

๑๖/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๑๒

เด็กชายรัตนกร เสือสะเดา
๒๖/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๑๓

เด็กหญิงรจนา กาสีทอง
๒๒/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๑๔

เด็กชายเจษฎา ปอมสาหร่าย
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๑๕

เด็กชายเจษฎา เหลืองสวัสดิ

์

๐๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๑๖

เด็กชายณัฐวุฒิ เมฆดัน

้

๑๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๑๗

เด็กชายทศพล นาคจัง
๑๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๑๘

เด็กชายธนวัฒน์ ยรรยง
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๑๙

เด็กชายนันทชัย จูกระโทก
๒๖/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๒๐
เด็กชายพีรทัต พูกองชนะ

๐๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๒๑

เด็กชายภานุ ทองดอนคำ
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๒๒

เด็กชายวุฒิพร สีอำดี
๐๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๒๓

เด็กชายสมเด็จ อ่อนเกตุ
๒๐/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๒๔

เด็กหญิงณัฎฐธิดา คำศรี
๒๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๒๕ เด็กหญิงพลอยไพรรินท์
นิลเกษม

๐๓/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๒๖

เด็กหญิงยุพิน กลินฟุง

่

๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๒๗

เด็กหญิงสิริวิมล มากบางแก้ว
๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๒๘

เด็กหญิงอัญธิรา แจ่มใส
๐๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๒๙

เด็กชายปยวัฒน์ ศรีนวล
๑๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๓๐
เด็กชายพรหมการุณ มหาสิงห์

๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๓๑

เด็กหญิงอนันตญา พร้อมดี
๒๘/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๓๒

เด็กหญิงปริศนา ชอบหนองบอน
๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๓๓

นายผดุงเดช ชูแสง
๒๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๓๔

นายศุทธวีร์ ทุมทอง
๑๒/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๓๕
นางสาวเบญจวรรณ วงค์ชืน

่

๑๑/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๓๖

นางสาวรัชนีกร ขุนเทพ
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนหนองพระพิทยา วัดบัวทอง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๓๗

เด็กชายณัฐวิสุทธิ สมพงษ์
๒๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๕๖๐/๒๔๓๘

เด็กชายพิชาภพ คงยอด
๒๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๕๖๐/๒๔๓๙

เด็กชายพงสกร แสนสันเทียะ
๐๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๔๔๐
เด็กชายณัฐพงษ์ รุ่งอินทร์

๒๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๕๖๐/๒๔๔๑

เด็กหญิงกันรญา แสงจันดา
๐๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๕๖๐/๒๔๔๒

เด็กหญิงเพ็ญศิริ สุวรรณโต
๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๕๖๐/๒๔๔๓

เด็กหญิงจิราภรณ์ โพธิทอง

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านแม่ระกา วัดแม่ระกา  

พล ๓๕๖๐/๒๔๔๔

เด็กหญิงศิรินภา แสงเดือน
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๔๕

เด็กหญิงสุภาพร วรรณศรี
๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๔๖

เด็กชายอัษฎาวุธ สิทธิศาสตร์
๒๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๔๗

เด็กหญิงนริศรา รักกระโทก
๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๔๘

เด็กหญิงแพรพลอย จันทกูล
๒๙/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๔๙

เด็กหญิงมนพัทธ์ แสงแก้ว
๒๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๕๐
เด็กหญิงศิรดา สุขเทศ

๐๔/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๕๑

เด็กหญิงภัคธีมา ไสว
๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๕๒

เด็กชายภูริชญา พิศนอก
๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๕๓

เด็กชายอนุวัฒน์ บานชืน

่

๒๑/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดท่าหมืนราม

่

วัดท่าหมืนราม

่

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๕๔

เด็กหญิงรัชญา ดอนคงมี
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๕๖๐/๒๔๕๕

เด็กหญิงนารีรัตน์ ยาวสันเทียะ
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินสะอาด วัดบ้านเนินสะอาด  

พล ๓๕๖๐/๒๔๕๖

เด็กหญิงทาริยา บัวชาวนา
๑๐/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๕๗

เด็กหญิงธนภัทร สมรูป
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๕๘

เด็กหญิงมุนีพร จันทร์อักศร

๒๔/๑๑/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๕๙

เด็กหญิงรมิดา ทิพเนตร
๒๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา วัดเนินไม้แดง  

พล ๓๕๖๐/๒๔๖๐
เด็กหญิงวัลลภา คงเมืองคำ

๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๖๑

เด็กชายกิตติศักดิ

์

เจริญวงค์

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๖๒

เด็กหญิงกรรณิกา ภูษา
๑๙/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๖๓

เด็กชายเจษฎา มากด้วง
๒๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๖๔

เด็กชายชนสรณ์ มาเต
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๖๕

เด็กชายปยศักดิ

์

เตชนันท์
๐๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๖๖

เด็กชายวรพล เพ็งพันธ์

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๖๗

เด็กชายอนุวัฒน์ แสนประสิทธิ

์

๑๗/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๖๘

เด็กหญิงณัฐชยา ทาเงิน
๐๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๖๙
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เมืองมงคล

๐๕/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๗๐
เด็กหญิงปาณิสรา ศึกสูงเนิน

๒๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๗๑

เด็กหญิงจิรัชยา ชัยรัตน์
๒๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๗๒

เด็กหญิงรัตติกาล พลอยกระโทก

๑๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๗๓

เด็กหญิงวิภาวดี ชัยกิจ
๑๕/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๗๔

เด็กชายเนติพงษ์ โคกกรวด
๑๙/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๔๗๕

เด็กหญิงนฤมล ปนตัน

้

๒๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๗๖

เด็กหญิงณัฐธิดา ธรรมวงษ์
๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๗๗

เด็กชายศักดิรัช ซ้ายกระโทก
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๗๘

เด็กชายวรวุฒิ ควรขุนทด
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๗๙

นายนรวุฒิ หนูทอง
๒๖/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
วัดสุพรรณพนมทอง

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๘๐
เด็กชายศุภชัย เกตุนุช

๒๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๘๑

เด็กชายสิทธิกร ใจดี
๐๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๘๒

เด็กชายจักรพงศ์ สุขประกอบ
๒๕/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๘๓

เด็กชายอัฐพล ฟกฟูม
๑๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๘๔

เด็กหญิงอนัญญา อุ้ยหะ
๒๖/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๘๕

เด็กหญิงจุฑารัตน์ นาคประสิทธิ

์

๑๐/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๘๖

เด็กหญิงเกวลิน แย้มโพธิใช้

์

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๘๗

เด็กหญิงพรญาณี อรุณรัตน์
๒๗/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๘๘

เด็กชายศักดิดา

์

เต็มพร้อม
๒๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๘๙

เด็กชายธรรมรัตน์ แก้วอรัญ
๒๒/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๙๐
เด็กชายนครินทร์ สิงห์แจ่ม

๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๙๑

เด็กชายชิษณุพัฒน์ สร้อยสุวรรณ
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๙๒

เด็กชายวีระศักดิ

์

ธรรมเสน
๐๗/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองงา

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๙๓

เด็กชายวิวัฒน์ แสงชาวนา

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๙๔

เด็กชายวรากรานต์ ก๋านำ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๙๕

เด็กชายศุภกิจ ทองสัมฤทธิ

์

๒๐/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๙๖

เด็กชายปญญา จันทฆาต

๑๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๙๗

เด็กชายธนวัต ปนน้อย
๓๐/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๙๘

เด็กหญิงโสภิตา ชูช่วย
๒๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๔๙๙

เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองดอนพุ่ม
๑๙/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๐๐
เด็กหญิงปาริฉัตร ตึกชาติ

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๐๑
เด็กหญิงอนันต์ชิตา ขมมิ

๑๗/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๐๒
เด็กชายภูริ มาภู

๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดพันชาลี

วัดหนองกาดำบำรุงธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๐๓
เด็กชายภูเบศวร์ รังแสง

๒๙/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาฟองแดง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๐๔
เด็กหญิงกชพร แสงปญญา

๐๕/๐๑/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาฟองแดง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๐๕
เด็กหญิงมุขมณี ตีเงิน

๓๑/๐๗/๒๕๔๗ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาฟองแดง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๐๖
เด็กชายรภีพัฒน์ ภูมิดี

๑๖/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง วัดนาฟองแดง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๐๗
เด็กหญิงวุฒิพร อินปญญา

๒๘/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง วัดนาฟองแดง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๐๘
เด็กหญิงอนุชตญา เหล็กฉิมมา

๒๙/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง วัดนาฟองแดง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๐๙
นางสาวจินตรา แสงปญญา

๒๔/๐๔/๒๕๓๒

โรงเรียนบ้านนาฟองแดง วัดนาฟองแดง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๕๑๐
เด็กชายพัฒรพงษ์ พุฒหาร

๐๔/๐๑/๒๕๔๖ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๑๑

เด็กชายพงศธร สุขบัว
๐๕/๐๖/๒๕๔๕ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๑๒

นายกิตติศักดิ

์

พุธหาร
๓๑/๐๘/๒๕๔๔ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๑๓

เด็กชายศุภดิตถ์ ติดชัย
๐๘/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๑๔

นายวิศวะ ทิมปาน
๐๒/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๑๕

เด็กหญิงสุชาดา ขันติชู
๐๕/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๑๖

เด็กหญิงอรพิมล รัตนนท์
๒๔/๐๓/๒๕๔๕ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๑๗

นางสาวอรวี อารยะศิลปธร
๐๒/๑๐/๒๕๔๔ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๑๘

นายชยากร อ่อนนาเมือง

๑๓/๑๒/๒๕๔๔ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๑๙

เด็กหญิงพรพิมล คำจันดา

๒๑/๑๑/๒๕๔๕
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๒๐
เด็กชายณัฐวุฒิ คำแก้ว

๑๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๒๑

เด็กชายสุรเชษฐ์ ผ่องโอย
๒๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๒๒

เด็กหญิงปนัทดา หลวงพุทธา
๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๒๓

เด็กหญิงเพชรมณี นราสี

๒๑/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๒๔
เด็กหญิงพรรณปพร ศรีคำ

๑๖/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๒๕

เด็กชายนันตพงษ์ สุดสงวน
๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๒๖

เด็กหญิงปทมวรรณ ปริญญา
๒๐/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๒๗

เด็กหญิงนพรัตน์ แซ่ตัง

้

๒๑/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๒๘

เด็กหญิงภาคิณี พวงจักร

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๒๙

เด็กหญิงฐิติกานต์ ทักทวง
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาขุมคัน วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๓๐
เด็กชายกฤตเมธ จันคำเรือง

๑๕/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๓๑

เด็กชายประกาศิต มีดิษฐ์
๑๓/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๓๒

เด็กหญิงนิฌชาพร สุขคำภา
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๓๓

เด็กหญิงมาลิณี โทด้วง
๐๒/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๓๔

เด็กหญิงวลัยพรรณ สอนเสียม
๓๑/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๓๕

เด็กชายพัสกร พิเศษฤทธิ

์

๒๘/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๓๖

เด็กชายพงศพัฒน์ ยศกันโท
๑๐/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๓๗

เด็กชายนพัตธร สีเขียวอ่อน
๒๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๓๘

เด็กชายปุญณพัฒน์ คำทองดำ
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๓๙

เด็กหญิงมลรดา ชัยสมบัติ

๓๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๔๐
เด็กหญิงจิราพร รัตนโค้น

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนาเมือง วัดนาเมือง  

พล ๓๕๖๐/๒๕๔๑

เด็กชายนภเกตน์ จำปาแก้ว
๐๑/๐๕/๒๕๔๘ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

วัดนาลานข้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๕๔๒

เด็กหญิงอรพรรณ โฮมวงค์
๒๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๔๓

เด็กหญิงธาริณี ต่ายธานี
๒๒/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๔๔

เด็กหญิงธัญชนก ตัญจะโร
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๕๔๕
เด็กชายศักดินรินทร์

์

ทองเรือง
๒๒/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๔๖

เด็กหญิงชมพูนุช ภูมิทา
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๔๗

เด็กหญิงบุญญิกา เกตุอ่อน
๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๔๘

เด็กหญิงศิริลักษณ์ ชีเปรม
๒๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๔๙

เด็กหญิงอรุณรัตน์ เมาลิชาติ
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๕๐
เด็กชายกฤษณุภัต ลอยแดง

๐๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๕๑

เด็กชายกุลนันท์ ทิพย์โสต
๑๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๕๒

นายนาถวัฒน์ ด้วงคำ
๓๐/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๕๓

เด็กชายประทุม ประทุมสูติ

๑๒/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๕๔

เด็กชายพีรพัฒน์ วงค์วิสาร
๑๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๕๕

เด็กชายวีรพงษ์ ขันตี
๐๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๕๖

นางสาวจริชยา ภักดี
๐๙/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๕๗

นางสาวนันทวดี ผ่องใส
๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๕๘

นางสาวรสสุคนธ์ สีนวลขำ
๐๖/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๕๙

นายธีรศักดิ

์

เทพพิทักษ์
๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๖๐
นายอภิสิทธิ

์

เพชรสีชา
๐๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๖๑
นางสาวดารินทร์ชนก แสงวิริยนันท์

๒๓/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๖๒

นายชนินทร์ วัฒนะ
๐๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๖๓

นางสาวกมลรัตน์ แซ่สง
๐๒/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๖๔

นางสาวพรชิตา แซ่เถา
๒๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๖๕

นางสาวสุธาสินี แซ่ลี
๓๐/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๖๖

นางสาวกัลยกร คำภาพ
๐๙/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๖๗

นางสาวจิรนันท์ อินทร์โฉม
๑๐/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๖๘

นางสาวมธุรส เจริญรัตนศิลป
๑๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๖๙

นางสาววิภาวรรณ นุ่นสังข์
๐๗/๐๔/๒๕๔๒

โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๗๐
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริรัตน์

๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๗๑

เด็กชายวีรภัทร มีดา
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๗๒

เด็กหญิงอังศิมา อิมแจ่ม

่

๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๗๓

เด็กชายธารา อินโทน
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๗๔

เด็กชายภูรินท์ บุญจันทร์
๒๗/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๗๕

เด็กชายกิตติภณ เพ็ชรดำ
๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๗๖

เด็กหญิงกมลรัตน์ ดีแท้
๐๖/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๕๗๗

นายคมสัน พิมวัน
๐๒/๐๕/๒๕๔๐

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๗๘

นายธารา ปูปว
๑๑/๑๐/๒๕๔๑

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๗๙

นายพิสิษฐ์ จันทร์หม่อน
๓๐/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๕๘๐
นายอลงกรณ์ บุสิงห์

๑๔/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๘๑

เด็กชายกฤษณะ เนตรแสงสี
๒๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๘๒

เด็กชายอนุพงศ์ ยศตุ้ย
๒๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๘๓

เด็กชายทินพงษ์ มอไธสง
๐๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๘๔

เด็กชายรัชชานนท์ ยาบัวภา
๑๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๘๕

เด็กชายณัฐวัตร ฉิมมาลี
๑๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๘๖

เด็กชายปฏิภาน ยศตุ้ย
๑๔/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๘๗

เด็กชายสุขสันต์ แก้วอ้าย
๐๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๘๘

เด็กชายสิทธิโชค นุราช
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๘๙

เด็กชายเดชชัย กระเสียน
๒๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๙๐
เด็กชายณัฐภัทร อุ่นแก้ว

๒๙/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๙๑

นางสาวกัญญารัตน์ บัวบุญ
๓๐/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๙๒

นางสาวทรายนำ เทียนพนม

๒๔/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๙๓

นางสาววรรณิษา โพธิแก้ว

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๙๔

นางสาวศิริพร อารี
๑๕/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๙๕

เด็กหญิงชนินันท์ ขันตีมิตร
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๙๖

เด็กหญิงวริศรา ศรีทองสุข
๒๓/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๙๗

เด็กหญิงศิริมล เชิดชู
๒๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๙๘

เด็กหญิงจิตตา บางยิม

้

๒๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๕๙๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรีระบาย
๒๘/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๖๐๐
เด็กหญิงสุภาพร สุขสบาย

๑๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๖๐๑
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ราชกิจมา

๑๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๖๐๒
เด็กหญิงวิมลทิพย์ ปรานช่วย

๑๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๖๐๓
เด็กหญิงกรรณิการ์ คุณสุทธิ

์

๒๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๖๐๔
เด็กหญิงอรทัย ใบธรรม

๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม เกษตรสุขวนาราม  

พล ๓๕๖๐/๒๖๐๕
เด็กชายดวงพัฒนา เบ็งยา

๓๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๐๖
เด็กชายปฏิพัทธ์ เทพสุทิน

๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๐๗
เด็กหญิงเกศริน อุ่นแก้ว

๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๐๘
เด็กหญิงนงลักษณ์ พอกเพียร

๑๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๐๙
เด็กหญิงพัชรีพร เบ็งยา

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๑๐
เด็กหญิงพรรณปพร ยศตุ้ย

๐๖/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๑๑

เด็กหญิงสุภัสรา ชัยกลาง
๑๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๑๒

เด็กหญิงทิฆัมพร ราศรีชัย

๑๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๑๓

เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่คู่
๐๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๑๔

เด็กชายณัฐพงษ์ ต้มกลัน

่

๒๒/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๖๑๕

เด็กหญิงกุลจิรา ยศตุ้ย
๒๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๑๖

เด็กหญิงณัฐณิชา เพ็ชรรัตน์
๒๒/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๑๗

เด็กหญิงไวษณารีย ภิชานัตสนัน

๑๑/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๑๘

เด็กชายธนวิชญ์ อยู่คง
๐๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๑๙

เด็กชายธีรติ ทองดี
๐๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๒๐
เด็กชายพรชัย สีตา

๒๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๒๑

เด็กหญิงชลธิชา ฉิมมาทอง
๐๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๒๒

เด็กหญิงณัฐธยาน์ สาหร่าย
๑๖/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๒๓

เด็กหญิงภัชรินทร์ นุ่มมีชัย
๑๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๒๔

เด็กหญิงณัฐริกา เพชรลอม
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๒๕
เด็กหญิงเอมมาญิการ์ ภิชานัตสนัน

๑๗/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๒๖
เด็กชายเจษฎาภรณ์ ระโส

๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๒๗ เด็กหญิงกัญญาลักษณ์
จันทวงษ์

๑๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๒๘

เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์ นันติพา
๑๑/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๒๙

เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เชาวนะ
๒๗/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองหิน
วัดเกษตรสุขวนาราม

 

พล ๓๕๖๐/๒๖๓๐
เด็กหญิงสุธัญญา จันทร์คีรี

๐๑/๐๖/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๓๑

เด็กชายพีระพัฒน์ กอกอง
๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๓๒

เด็กหญิงชลดา เครือหงษ์
๐๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๓๓

เด็กหญิงศุภกานต์ ทองเกิด
๐๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๓๔

เด็กหญิงภาวิณี ถินนำใส

่

๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๓๕
เด็กหญิงโสภาคย์สิริ ธุระงาน

๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาคาย วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๓๖

เด็กชายภานุวัฒน์ หิมแอ
๐๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านลาดคือ

้

วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๓๗

เด็กชายภูมิเมธ คำสุข
๑๒/๐๗/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๓๘

เด็กชายกมล โสภาวาง

๑๔/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๓๙

เด็กชายมงคลชัย ทิพโสต
๐๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๔๐
เด็กชายณัฐพล ประทุมทอง

๑๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๔๑

เด็กชายพงศกร กันยาเฮง
๐๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๔๒

เด็กหญิงฐิตา นนทะโคตร
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๔๓

เด็กหญิงนัทธมน คงทัน
๐๕/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๔๔

เด็กหญิงศรินดา เชือบุญมี

้

๐๘/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๔๕

เด็กหญิงธนวรรณ ยมเกิด
๓๐/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๔๖

นายอนันต์ จำปาแก้ว
๒๔/๐๘/๒๕๑๒

โรงเรียนบ้านห้วยเฮีย

้

วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๔๗

เด็กหญิงชลธิชา แผลงเวช
๐๔/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ วัดปาคาย  

พล ๓๕๖๐/๒๖๔๘

เด็กชายณรงค์ แสงดาว
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๔๙

เด็กหญิงพิมทิศา ศรีสวัสดิ

์

๐๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๖ / ๑๐๐

้
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พล ๓๕๖๐/๒๖๕๐
เด็กหญิงโยษิตา โตมา

๒๘/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๕๑

เด็กชายกมลชัย หะติง
๑๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๕๒

เด็กชายจิรายุส พันธ์แซง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๕๓

เด็กชายธรรมรัตน์ พันธ์นายม
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๕๔

เด็กชายพีรณัฐ กำพร้า
๒๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๕๕

เด็กหญิงชลธิชา นาพา
๒๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๕๖

เด็กหญิงณัฐฐินันท์ น้อยเดช
๒๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๕๗

เด็กหญิงณัฐพร บุญเขียน
๑๘/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๕๘

เด็กหญิงพุดนำบุตร แก้วเข้ม
๐๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๕๙

เด็กหญิงณิชาภัทร บุญช่วยสุข

๒๘/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๖๐
เด็กหญิงธัญฐ์ชนกต์ เลิศทิรารมย์

๑๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๖๑

เด็กหญิงกมลรัตน์ คุ้มวงษ์
๒๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๖๒

เด็กหญิงกุลิสรา อ่อนบุญ
๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๖๓

เด็กหญิงฉัตรชนก โคตะนารถ

๒๙/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๖๔

เด็กหญิงฐิติดาพร รอดเรือง
๑๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๖๕

เด็กหญิงพลอยมณี สุทธิผุย
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๖๖

เด็กหญิงสิริยากร โชวสกุล
๒๘/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๖๗
เด็กชายเพชรภากรณ์ ภารภิรมย์

๑๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๖๘

เด็กหญิงกมลพร เจริญสัตย์
๑๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๖๙

เด็กหญิงขวัญศิริ ศรีม่วง
๑๒/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๗๐
เด็กหญิงณัฐธินา แสวงผล

๑๘/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๗๑

เด็กชายเจอรี

่

อายุคง
๒๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๗๒

เด็กชายนิธิกร จอมสันเทียะ
๒๕/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๗๓

เด็กชายผไทวิชญ์ สุวรรณศิริ
๑๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๗๔

เด็กชายอัศวเทพ อินสิงห์ทอง
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๗๕

เด็กหญิงกนกพร แก้วกรม
๑๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๗๖

เด็กหญิงกฤติยาณี บุญธรรม
๓๑/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๗๗

เด็กหญิงณัฐธิชา วัยเจริญ
๓๐/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๗๘

เด็กหญิงนริศรา แก้วปองปก
๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๗๙

เด็กหญิงปยะธิดา คงหนองลาน
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๘๐
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ อรุณฉาย

๒๒/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๘๑

เด็กหญิงสิรินญา นารีรักษ์
๒๑/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๘๒

เด็กหญิงสิริธร เง่าสารี
๑๙/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๘๓

เด็กหญิงอภิชญา ธนะสมบัติ
๐๑/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๘๔

เด็กหญิงณัฐณิชา ทำเลดี
๐๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๗ / ๑๐๐

้
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พล ๓๕๖๐/๒๖๘๕

เด็กหญิงศุภาพิชญ์ อุประปุย
๐๖/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๘๖

เด็กหญิงสาธินี นนทโครต
๒๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๘๗

เด็กหญิงจันทร์จุรี ทองหล้า
๐๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๘๘

เด็กหญิงจิรพร ตะลุ่มพุก
๐๕/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๘๙

เด็กหญิงสุดารัตน์ นิระติใส
๐๒/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๙๐
เด็กหญิงกัลยารัตน์ พรมรักษา

๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๙๑

เด็กหญิงชาลิดา ชัยวันดี
๑๓/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๙๒

เด็กชายณรงค์ฤทธิ

์

จันทร์บ่อโพธิ

์

๑๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๙๓

เด็กชายวุฒิภัทร แสงบุดดี
๑๓/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๙๔ เด็กหญิงทิพย์ไพรวรรณ
คงกล่อม

๒๓/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๙๕

เด็กหญิงบัญจรัตน์ แสงโสภา
๐๙/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๙๖

เด็กหญิงอนัญญา ศรีโสภา
๑๒/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๙๗

เด็กชายคณิศร ประเสริฐขจรสุข
๒๘/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๙๘

เด็กหญิงธิดารัตน์ โสภาศรี
๑๓/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๖๙๙

เด็กชายชยุตม์ คงคาเพชรวรรณ
๑๖/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๐๐
นายตะวัน วรางคณากูล

๐๒/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๐๑
นางสาวจิราภรณ์ ศรีวิชัย

๒๑/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๐๒
นางสาวณัฐกานต์ โยธะไชยสาร

๑๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๐๓
นางสาววัชรพรรณ ทิมา

๐๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๐๔
นางสาวจุฑามาศ ขุมขำ

๑๗/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๐๕
นางสาวศุภลักษณ์ จิตรบรรจง

๐๘/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๐๖
นางสาวสุภาวดี มูลสารี

๒๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๐๗
นางสาวอนัญญา ชิวพร

๐๓/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๐๘
นายธีรภัทร์ ทองหล่อ

๑๔/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๐๙
นางสาวประกายกาญ แก้วก่อง

๐๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๑๐
นางสาวพัชชา จันทร์บ่อโพธิ

์

๒๔/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๑๑

นางสาวศศิภา รอดแก้ว
๐๖/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๑๒

นายจีรวัต บุญศรีมาส
๐๑/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๑๓

นางสาวนันทวัน ราชสูงเนิน
๑๒/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๑๔

นางสาววราพร ทรงเจริญวงศ์

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๑๕
นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยสาร

๑๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๑๖

นางสาวจุฑารัตน์ ทองกระชัน
๐๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๑๗

นางสาวธนพร คำโทน

๓๑/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๑๘

นายวชิราญาณ์ วัฒนสุข
๒๘/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๑๙

นางสาวประนอม บุญธรรม
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๗๒๐
นางสาวพิยดา สวัสดิล้น

์

๑๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๒๑

นางสาวนาราทิพย์ แจ่มแก้ว
๒๔/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๒๒

นางสาวศศิธร บุญก่อน
๑๔/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๒๓

นายนรบดี บางศรี
๑๔/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๒๔

นางสาวปภัสรา บาลีใหญ่

๒๘/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๒๕

นายชยพล พรมสิงห์
๑๗/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๒๖

นางสาวมาริสา จันทร์ตี
๒๔/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๒๗

นางสาวสุธิดาพร จันแก้ว
๒๗/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๒๘

นางสาวธัญญาพร โสภาศรี
๐๓/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๒๙

นางสาวสุมัญชา ศรีชามก
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๓๐
นายพฤพันธ์ สุขเครือเกิด

๐๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๓๑

นางสาวจันทิมา พรมแก้ว
๐๑/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๓๒

นางสาวพัชณิการ์ มันคง

่

๑๘/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๓๓

นางสาวจุไรรัตน์ เงืองจันทอง

่

๑๖/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๓๔

นางสาววริศรา บัวประทุม
๑๕/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๓๕

นางสาวกัญญาพร พุกอูต
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๓๖

นายสลักจิตร เสวิสิทธิ

์

๐๕/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๓๗

นางสาวอุทัยทิพย์ สีทัดแอ
๑๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๓๘

นายกฤษฎิติวินท์

์

อ่อนแดง

๑๒/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๓๙

นายกิตติ บุญธรรม

๒๗/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๔๐
นายชัยพล คงปนนา

๒๔/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๔๑

นายรัฐนันท์ หุมห้อง
๑๘/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๔๒

นางสาวกรกนก ทองคำ
๐๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๔๓

นางสาวชนันภรณ์ ตาทิพย์
๑๒/๐๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๔๔

นางสาวดลยา อุ่นพรม

๒๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๔๕

นางสาวนุ่นนภา พุกอูด
๒๒/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๔๖

นางสาวปาริฉัตร สุราษฎร์มณี
๒๗/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๔๗

นางสาวปยะภรณ์ คำคุ้ม
๑๕/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๔๘

นางสาวปยากร อ่อนสำลี
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๔๙

นางสาวพนัชกร โสตถิถาวร
๑๐/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๕๐
นางสาวพรทิพา กองเงิน

๑๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๕๑

นางสาวมาริสา แสงบุตดี
๓๐/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๕๒

นางสาววราภรณ์ ด่อนดี
๒๓/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๕๓

นายภูมิพัฒน์ จันทร์ดา
๐๖/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๕๔

นางสาววราภรณ์ หมีดง
๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๗๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๗๕๕

นายเสฏฐวุฒิ ทุมทอง
๒๖/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๕๖

นางสาวชลธิชา แก้ววงหิว
๑๙/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๕๗

นางสาวเบญจมิน ทองกวด
๐๖/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๕๘

นางสาวฐิติยาพร บุญเขือง

่

๐๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๕๙

นางสาวภัทรวดี ศรีคำ
๒๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๖๐
นางสาวมณีวรรณ พรมรักษา

๒๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๖๑

นางสาวสายสุดา สุทธิ
๐๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๖๒

นางสาวสิริภา รัตนกุล
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๖๓

นายบัญธนาวัฒน์ สำราญพันธ์
๑๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๖๔

นายอนุชา ฟนคุ้ม
๒๙/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๖๕

นางสาวจิรภัทร สีอูด

๑๓/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๖๖
นางสาวนันทิภาภรณ์ สวนจันทร์

๑๑/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๖๗

นางสาวเมษา บัวสิงคำ
๐๑/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๖๘

นางสาววิภาดา คันธี

๒๔/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๖๙

นายณัฐวุฒิ ยอดโค้น
๐๘/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๗๐
นายภาณุวัฒน์ ทองหล้า

๒๖/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๗๑

นายอรรถพล ม่วงปด
๐๕/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๗๒

นางสาวจุฑาทิพย์ สร้อยสอน
๐๑/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๗๓

นางสาวปยะพร คำทา
๒๓/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๗๔
นางสาวเพชรวรินทร์ จีนภักดี

๒๒/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๗๕

นางสาวสุพรรณี น้อยอินวงค์
๑๙/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๗๖

นางสาวมาริสา กลินเกตุ

่

๒๙/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๗๗

นางสาวพุธิตา คงกล่อม
๑๖/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๗๘

นางสาวฤทัยรัตน์ อินทร์ตา
๑๙/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๗๙

นางสาวสุกัญญา ช่วยบุญ
๐๖/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๘๐
นางสาวกัญญาวีร์ ทะจิ

๙/๐๒/๒๕๑๕
โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๘๑

นางกาญจนา กัณฑษา
๑๐/๐๕/๒๕๐๗

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๘๒

นางฉวีวรรณ อินจิว
๑๕/๐๔/๒๕๑๑

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๘๓

นางสาวพรพิชชา สุนทะวงศ์
๒๙/๐๙/๒๕๑๕

โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๘๔

นางสาววลีรัตน์ สิทธิโชค ๘/๐๙/๒๕๐๗ โรงเรียนนครไทย วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๘๕
เด็กหญิงรัตติกาญณ์ สุขพรมมา

๒๒/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๘๖

เด็กชายรัฐภูมิ จะลากวน
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๘๗

เด็กชายรัฐภูมิ หย่อนใจ
๑๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๘๘

เด็กชายธนโชติ เชือบุญมี

้

๑๑/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๘๙

เด็กชายมงคล สุคงเจริญ
๑๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๗๙๐
เด็กชายอนพัช ต๊ะกัน

๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๙๑

เด็กชายคณิต อ่อนสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๙๒

เด็กหญิงสาธินี สิงห์ผา
๑๔/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๙๓

เด็กชายอัครพล สุขภิมนตรี
๒๐/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๙๔

เด็กหญิงจิราพร ปากุล
๐๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๙๕

เด็กชายชัยเดช โปรสนิท
๑๖/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๙๖

เด็กหญิงพลอยมณี บุญอาจ
๐๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๙๗

เด็กหญิงสุภัทสร ปานแจ่ม
๑๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๙๘

เด็กหญิงสุชาดา สิงห์สังข์
๑๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๗๙๙

เด็กหญิงกัญญานัส สารเทพ
๑๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๐๐
เด็กหญิงนันนภัส เชยหำ

๐๓/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๐๑
เด็กหญิงพัดชรี ดีใจงาม

๑๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๐๒
เด็กหญิงโสรยา วังคีรี

๒๗/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๐๓
เด็กหญิงมัลลิกา จันคีรี

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๐๔
เด็กชายกฤตพงษ์ ชัยวงศ์

๐๘/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๐๕
เด็กชายทนงศักดิ

์

ศรีคำ
๑๕/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๐๖
เด็กหญิงวิรัญญา วังคีรี

๐๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๐๗
เด็กหญิงกุลณัฐ คอนเล็ก

๒๙/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๐๘
เด็กหญิงจินดาพร ทองธรรมชาติ

๐๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๐๙
เด็กหญิงเพ็ญพิชา สงเกิด

๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบางยางพัฒนา วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๑๐
เด็กชายอลงกรณ์ แก้วสีทอง

๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๑๑

เด็กชายนวพล สีโสภา
๐๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๑๒

เด็กหญิงนิชาภา อินทร์รอ
๑๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๑๓

เด็กหญิงปยาพัชร ศรีคำ
๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๑๔

เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ชุมวงษ์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๑๕
เด็กหญิงรัญญาภัทร์ เหมบุรุษ

๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๑๖

เด็กหญิงรุจิรา กุลเสน
๑๓/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๑๗

เด็กหญิงอธิชา เสวิสิทธิ

์

๑๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๑๘

เด็กหญิงอริสา บุญธรรม
๑๗/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๑๙

เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วสังสี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๒๐
เด็กหญิงชุติมาพร อ่อนสะเดา

๐๘/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๒๑

เด็กชายณัฐวุฒิ จันคีลี
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๒๒

เด็กชายจตุภัทร วิเศษคำ
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๒๓

เด็กชายกฤษกร หอมหวล
๒๙/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๒๔

เด็กชายกฤษฎา สีนามูล
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๑ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๘๒๕

เด็กชายคมสัน ทรงฤทธิ

์

๑๙/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๒๖

เด็กชายพีรพัตน์ ภิญโญยิง

่

๒๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๒๗

เด็กชายวีรภัทร โพธิปลัด

์

๐๙/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๒๘

เด็กชายสืบศักดิ

์

สีนามูล
๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๒๙

เด็กชายเสฏฐวุฒิ คำปอ
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๓๐
เด็กชายอดิเทพ ทับทิมจันทร์

๐๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๓๑

เด็กหญิงเกสรา ตันตุลา
๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๓๒

เด็กหญิงภัทรีญา รังอ่อน
๐๓/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๓๓

เด็กชายหรรษา ขุมขำ
๒๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านปาซ่าน วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๓๔

เด็กชายศิวกร คงกะพัน
๓๐/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๓๕

เด็กหญิงชาลิสา วงษ์เคียม

่

๑๘/๐๕/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๓๖

เด็กหญิงศุภารมย์ ชมมี
๑๕/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๓๗

เด็กหญิงปรมาภรณ์ เต่านนท์
๒๙/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๓๘

เด็กหญิงดารารัตน์ สีมูล
๑๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๓๙

เด็กหญิงวรรณรดา มาตรชัยสิงห์
๑๒/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๔๐
เด็กชายพงษ์นรินทร์ ด่อนจันทร์

๑๔/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๔๑

เด็กชายธนภัทร ชมดี
๐๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๔๒

เด็กชายปรมินทร์ เมืองขวัญ
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๔๓

เด็กชายภูมิพัฒน์ หนองเพียร
๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๔๔

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชมมี
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๔๕

เด็กหญิงณัฐกมล มูลละ
๑๓/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๔๖

เด็กหญิงโยษิตา สีมูล
๐๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๔๗

เด็กหญิงกมลพรรณ กันคำ

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๔๘

เด็กหญิงชลดา ทิพย์นนท์
๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๔๙

เด็กหญิงวิภาวดี ไชยคำ
๒๓/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๕๐
เด็กหญิงณัฐณิฎา กาวีเปบ

๐๒/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๕๑

เด็กหญิงนัทติยา คงศรี
๒๙/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๕๒

เด็กหญิงจุฑากันยา แย้มสวัสดิ

์

๑๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๕๓

เด็กชายธนภูมิ อ่อนอ้าย
๐๔/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๕๔

เด็กชายนพจร สอนเปรมปรี
๑๔/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๕๕

เด็กชายพีรพัฒน์ ดีจิตร
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๕๖

เด็กชายปรัตถกร มาพันธุ์
๒๓/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๕๗

เด็กหญิงชลกานต์ ชมมี
๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๕๘

เด็กหญิงเกษรา นุ้ยวัง
๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๕๙

เด็กหญิงรัชดาภรณ์ รัชตะวิเศษ
๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๘๖๐
เด็กหญิงจุฑามาศ กาวี

๐๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๖๑

เด็กชายวาคิม บุญอินทร์
๑๓/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๖๒

เด็กชายปรัชญา พรมมาพงษ์
๐๙/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๖๓

เด็กหญิงศิริภรณ์ พรมสี

๒๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๖๔

เด็กหญิงดวงกมล บามา
๐๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๖๕

เด็กหญิงสุนิษา สมดี
๐๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๖๖

เด็กหญิงกฤติญาพร จันทาโฮง
๓๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านพร้าว วัดบ้านพร้าว  

พล ๓๕๖๐/๒๘๖๗

เด็กหญิงวราภรณ์ เชือบุญมี

้

๐๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๖๘

เด็กชายธีรศักดิ

์

จำนงค์ศรี
๓๑/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๖๙

เด็กหญิงลัดดาวัลย์ โสภาศรี
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๗๐
เด็กหญิงอนันตยา ศรีบุตรดา

๑๔/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๗๑

เด็กชายสุพจน์ กุลาชัย
๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๗๒

เด็กชายนพดนัย อุปะละ
๐๙/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๗๓

เด็กชายอธิคม อันทรง
๑๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๗๔

เด็กหญิงกรรณิกา ชัยมาลา
๒๑/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๗๕

เด็กหญิงมนัสขวัญ จันพินิจ
๐๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๗๖

เด็กหญิงสุกัญญา สอนบุญมา
๑๗/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๗๗

เด็กชายเจตพล บุญอาจ
๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๗๘

เด็กชายจีรศักดิ

์

ดาศรี
๐๙/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๗๙

เด็กชายชาญชัย มังกุด
๓๐/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๘๐
เด็กชายพัชรพล บุญกิจ

๒๔/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๘๑

เด็กชายสิทธิพล จันทร์ทูล
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๘๒

เด็กชายอชิระ บุญธรรม

๑๖/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๘๓

เด็กชายอนุวัฒน์ พันธ์ขาม
๒๑/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๘๔

เด็กหญิงจุราลักษณ์ นนทะโคตร
๒๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๘๕

เด็กหญิงทิพพาวดี ทิพย์โสต
๒๑/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๘๖

เด็กหญิงวริศรา ธรรมสอน
๑๖/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๘๗

เด็กหญิงสุกัญญา กันหา
๐๘/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๘๘

เด็กหญิงสุปญญา โสประดิษฐ์
๓๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๘๙

เด็กหญิงสุวิดา บัวเหมือน
๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๙๐
เด็กหญิงอรัญญา กอพิมพา

๑๐/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๙๑

เด็กหญิงอุไรวรรณ วังคีรี
๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๙๒

เด็กชายปฏิวัฒน์ เนินทราย
๐๕/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๙๓

เด็กหญิงภัทราภรณ์ ภูนวน

๑๘/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๙๔

นายทศพล งามลุน
๑๓/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๘๙๕

นายจีรยุทธ พรมรักษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนบ่อโพธิวิทยา

์

วัดนาตาดี  

พล ๓๕๖๐/๒๘๙๖

เด็กชายจตุรพร แตงท้าว
๐๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๘๙๗

เด็กชายชัยอนันท์ อินทร์สิงห์
๐๓/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๘๙๘

เด็กชายรัชชานนท์ ฉิมมากรม
๒๙/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๘๙๙

เด็กชายอรรถพันธ์ โยอาศรี
๐๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๐๐
เด็กหญิงกิงแก้ว

่

ศิริชาติ
๐๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๐๑
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ จีนทิม

๐๖/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๐๒
เด็กหญิงนิภาวดี แจ่มโถง

๒๑/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๐๓
เด็กหญิงพรธีรา หาญฟาเลือน

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๐๔
เด็กหญิงวรพิชชา พุฒเทศ

๐๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๐๕
เด็กหญิงสิรีธร ทรงทอง

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๐๖
เด็กหญิงสุรีรัตน์ บุญต้น

๓๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๐๗
เด็กหญิงโสรยา แสงทองเขียว

๑๓/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๐๘
เด็กหญิงอรอนงค์ จันทร์พินิจ

๑๔/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๐๙
เด็กชายธนกร ดิเรกผล

๑๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๑๐
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์ คงหนองลาน

๐๒/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๑๑

เด็กหญิงเกตน์นิภา มากดี
๓๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๑๒

นายพงศการย์ สุพรม
๓๐/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๑๓

นางสาวกัญญารัตน์ พลเมือง
๒๗/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๑๔

เด็กหญิงจันทมณี สายสี
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๑๕

เด็กหญิงชลธิชา สรรพรอด
๒๖/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๑๖

นางสาวอรทัย จันทิกา
๐๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๑๗

เด็กชายฐิติศักดิ

์

ทองรอด
๒๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๑๘

นางสาวลัทธวรรณ ไมลา
๐๒/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๑๙

นางสาวสุปราณี แก้วกองรัพย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๒๐
นางสาวสุภาวณี แซ่ย่า

๒๔/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๒๑

นายอภิชาติ สุขบัว
๐๕/๐๙/๒๕๔๑

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๒๒

นายภิรมภ์พร อำคา
๒๔/๐๕/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๒๓

นายสหรัฐ แสวงนาม
๐๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๒๔

นางสาวผุสชาติ ทองน้อย
๐๗/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๒๕

นางสาวสุภารัตน์ จันทร์ดี
๐๔/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๒๖

นายกิตติพงษ์ แจ่มแก้ว
๑๒/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๒๗

นายคชาพล ยอดโค้น
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๒๘

นายชัยวัฒน์ สุขมามอญ
๑๓/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๒๙

นายทัตดนัย ภู่ห้อย
๒๗/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๔ / ๑๐๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๒๙๓๐
นายเทวฤทธิ

์

สีดารักษ์
๒๕/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๓๑

นายนเรศ ติดไชย
๒๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๓๒

นายผณธร พุทธหาร
๐๖/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๓๓

นายพิชัย รุ่งเรือง
๐๔/๐๔/๒๕๔๑

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๓๔

นายวรวิทย์ ใจสำราญ
๒๐/๑๒/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๓๕

นายสิทธิพร นนทโคตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๓๖

นายสิภภพ นัยนานนท์
๑๖/๐๗/๒๕๔๑

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๓๗

นายอภิสิทธิ

์

มาฉิม
๑๒/๐๑/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๓๘

นางสาวเครือฟา ดวงแก้ว
๑๖/๐๗/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๓๙
นางสาวธัญญาลักษณ์

เมฆพันธ์
๑๘/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๔๐
นางสาวธิดาพร แซ่วือ

่

๒๕/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๔๑

นางสาวปยะดา ถินพยัก

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๔๒

นางสาววราภรณ์ อินแผง
๐๒/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๔๓

นางสาววิภาพันธ์ กางถิน

่

๑๒/๐๒/๒๕๔๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๔๔

นางสาวสุนารี แซ่วือ

่

๑๓/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๔๕

นางสาวสุภัสสร แก้วสีทอง
๒๗/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๔๖

นางสาวอักษราภัค แซ่เล่า
๑๐/๐๖/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๔๗

นางสาวอริสา ขำคง
๐๑/๐๙/๒๕๔๒

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๔๘

นางงามพันธุ์ ศรีวิทยา
๒๓/๐๒/๒๕๐๓

โรงเรียนนาบัววิทยา วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๔๙

เด็กหญิงรสิตา นาคประสงค์
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๕๐ เด็กหญิงศิรัตน์ชฎาพร
จันทร์ดี

๑๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๕๑

เด็กชายสุชาติ แซ่หว้า
๒๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๕๒

เด็กหญิงอริสรา รุ่งศิริ
๑๙/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๕๓

เด็กหญิงวิพา แซ่หลอ
๒๗/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๕๔

เด็กชายรัชพล เพชรบูรณฺ์
๑๘/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๕๕

เด็กหญิงปาริชาต อินแสง
๒๓/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๕๖

เด็กหญิงฑิมพิกา แก้วปองปก
๐๙/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๕๗

เด็กชายภูผา ปดมา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๕๘

นางสาวสุธาสินี สังฤทธิ

์

๑/๐๑/๒๕๒๙
โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 วัดหนองลาน  

พล ๓๕๖๐/๒๙๕๙

เด็กชายธนาธาร ราชานุวัติ
๒๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๖๐
เด็กชายศิริโชค อินต๊ะชัย

๑๑/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๖๑

เด็กหญิงจีรนันท์ ศรีบุญ
๒๘/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๖๒

เด็กหญิงธัญชนก คุ้มวงษ์
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๖๓

เด็กหญิงพรพิมล อุ่นจันทร์
๓๑/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๖๔

เด็กชายเตชิน มันคง

่

๐๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๕ / ๑๐๐
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พล ๓๕๖๐/๒๙๖๕

เด็กชายธนพนธ์ แก้วสีทอง
๒๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๖๖

เด็กชายปญญพัฒน์ ยุติธรรม

๑๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๖๗

เด็กชายวรภพ ทองบุญมา
๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๖๘

เด็กชายวรภัทร อุ่นพรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๖๙

เด็กชายวันชนะชัย อุ่นพรม
๒๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๗๐
เด็กหญิงกัญญาณัฐ อิมชม

่

๒๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๗๑

เด็กหญิงชุตินันท์ ปองแก้ว
๒๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๗๒

เด็กหญิงพรนภา ดอนคำไพร
๑๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๗๓

เด็กหญิงฐิตินรี คชมาตย์
๑๕/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๗๔

เด็กหญิงมาริษา บางศรี
๐๗/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๗๕

เด็กหญิงวราภรณ์ คชนุช
๐๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๗๖ เด็กหญิงวิรัตน์ชฎาภรณ์

ธาตุ
๐๕/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๗๗

เด็กหญิงศศิประภา ตุ้ยสอน
๒๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๗๘

เด็กหญิงสุมิตรา มาศิริ
๒๓/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๗๙

เด็กหญิงอคิราภ์ ลอยทับเลิศ
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๘๐
เด็กหญิงอนัญญา จันทร์ปาน

๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๘๑

เด็กหญิงอักษราภัค อุ่นไพร
๐๙/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๘๒

เด็กชายทรงวุฒิ จันทร์คง
๑๗/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๘๓

เด็กชายนัทธพงศ์ สุวันรัมย์
๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๘๔

เด็กชายฌานนท์ รอดเรือง
๐๙/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๘๕

เด็กชายแทนคุณ บุญอินทร์
๐๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๘๖

เด็กหญิงนาตาลี หมีดง
๑๓/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๘๗

เด็กชายสุทธิพจน์ มะอุเทน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๘๘

เด็กชายยศพนธ์ มะอุเทน
๒๕/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๘๙

เด็กหญิงอภิชญา ปองแก้ว
๑๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๙๐
เด็กหญิงธิติมา จ้อยโถ

๒๘/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๙๑

เด็กชายธนโชติ เจริญภู
๑๑/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๙๒

เด็กชายชลนัฏ ปานเกิด
๒๗/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๙๓

เด็กชายนัฐพล อุ่นพรม
๒๐/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๙๔

เด็กชายทักษ์ดนัย บุญภักดี
๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๙๕

เด็กชายนวพล ขวัญแสง
๒๖/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๙๖

เด็กชายปยพันธ์ จันทร์เรือง
๑๓/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๙๗

เด็กชายภคิน มาดี
๒๘/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๙๘

เด็กชายอนุวัตร ศรีพลลา
๐๓/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๒๙๙๙

เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญภักดี
๒๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๐๐๐
เด็กหญิงกษมา อุ่นจันทร์

๐๗/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๐๑
เด็กหญิงจิรัชญา บางศรี

๒๙/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๐๒
เด็กหญิงปยะดา อุ่นพรม

๓๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๐๓
เด็กหญิงรัตน์ศิมา อิมชม

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๐๔
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ บางศรี

๑๑/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๐๕
เด็กชายณัฐวุฒิ จันทร์ทรง

๐๘/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๐๖
เด็กชายภูมินทร์ พรมมาพงษ์

๑๘/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๐๗
เด็กชายอนาวิน พร้าโต

๑๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๐๘
เด็กหญิงกมลนัทธ์ เนตรภักดี

๑๕/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๐๙
เด็กหญิงกัลยกร จันทร์โหล่น

๑๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๑๐
เด็กหญิงเนตรนภา ยศปญญา

๓๐/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๑๑
เด็กหญิงเมรดา แจ่มแก้ว

๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๑๒
เด็กหญิงเพชรดา คงบาง

๐๒/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๑๓
เด็กชายธนวัฒน์ จุลดาลัย

๐๕/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๑๔
เด็กหญิงพัทธนันท์ อัตตะสาระ

๐๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๑๕
เด็กชายทวีศักดิ

์

นุชนารถ
๐๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๑๖
เด็กชายภานุพงศ์ พรมเดือ

่

๑๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๑๗
เด็กชายวรัญู จีนภักดี

๒๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๑๘
เด็กชายพันธมิตร หมีดง

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๑๙
เด็กชายนิพิฐพนธ์ ประทุมทอง

๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๒๐
เด็กชายปุณณพัฒน์ พร้าโต

๒๑/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๒๑
เด็กชายศราวุธ สิงห์โต

๐๑/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๒๒
เด็กชายยอดดนัย สอนจีน

๐๙/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๒๓
เด็กชายนราธิป เอียมโพธิ

่ ์

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๒๔
เด็กหญิงกัลยกร ปองแก้ว

๒๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๒๕
เด็กหญิงณัฏฐณิชา เรือศรีจันทร์

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๒๖
เด็กหญิงณัฏชญา เรือศรีจันทร์

่

๑๐/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๒๗
เด็กหญิงสุธาทิพย์ ฤทธิกรม

๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๒๘
เด็กหญิงประไพ ซุนพุ่ม

๐๔/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๒๙
เด็กชายพงศกร ยิมประเสริฐ

้

๑๕/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๓๐
เด็กชายนิติธร จันทร์สุข

๑๓/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๓๑
เด็กชายตันติกร จงไกรจักร

๑๘/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๓๒
เด็กชายจิรพัฒน์ อิมชม

่

๐๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๓๓
นายจีรวัฒน์ ปานเกิด

๐๘/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๓๔
เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ซิวพร
๑๒/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๐๓๕
เด็กหญิงสุนิสา ฤทธิกรม

๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๓๖
เด็กชายธีรศักดิ

์

รังสิมา

๑๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๓๗
เด็กชายกิตติศักดิ

์

จีนภักดี
๒๐/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๐๓๘
เด็กหญิงมณฑิตา วงษ์สา

๑๐/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ วัดเนินดิน  

พล ๓๕๖๐/๓๐๓๙
นางเปรมยุกา การกล้า

๐๙/๑๐/๒๕๑๘

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๔๐
นางสาวสุภาวดี วันอินทร์

๑๖/๐๕/๒๕๒๓

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๔๑
เด็กชายสุริยา บุญมี

๑๑/๐๔/๒๕๔๒

กศน.อำเภอเนินมะปราง วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๔๒
เด็กชายณัฐพงษ์ บุญมา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๔๓
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญสาร

๑๖/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๔๔
เด็กชายณัฐพงค์ บัวชาวนา

๒๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๔๕
เด็กชายนัฐวุฒิ กัญหา

๑๕/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๔๖
เด็กหญิงปรางฉาย แหลมไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๔๗
เด็กหญิงหิรัณยา ขันอาษา

๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๔๘
เด็กชายกฤษติพัชญ์ ละออ

๒๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๔๙
เด็กชายญาณพันธ์ โพธิขำ

์

๑๒/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๕๐
เด็กชายธวัชชัย ชุ่มฤทัย

๒๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๕๑
เด็กชายนารา สามาลย์

๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๕๒
เด็กชายอินทุกร วะชุม

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๕๓
เด็กชายธีรวัสส์ แสนคำมี

๒๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๕๔
เด็กหญิงนิศรารัตน์ ขวัญนิมิตร

๐๔/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๕๕
เด็กชายวราการ ปดไธสง

๑๐/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๕๖
นายธนากร อินทร์มัง

่

๒๐/๑๐/๒๕๒๘

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๕๗
นางสาวสมพร กุลนานันท์

๒๔/๐๔/๒๕๑๗

โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา วัดศรีมงคล  

พล ๓๕๖๐/๓๐๕๘
เด็กชายวรชิต กระทู้

๒๙/๐๘/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๕๙
เด็กหญิงพลอยชมพู ปานขาว

๑๘/๐๒/๒๕๔๘
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๖๐
เด็กหญิงพัชรินทร์ ลีสมุทร

๑๒/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๖๑
เด็กหญิงศิริลักษณ์ ล้านพลแสน

๐๔/๐๖/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๖๒
เด็กหญิงพนิตพิชา พัวทา

้

๒๔/๐๙/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วัดถำทองเจริญธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๖๓
เด็กชายพิสิษฐ์ ขันโทมุข

๐๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๖๔
เด็กชายศุภกฤต พึงญาติ

่

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๖๕
เด็กหญิงพิกมล พลสว่าง

๑๕/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๖๖
เด็กหญิงบัญฑิตา แย้มเสาธง

๒๘/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๖๗
เด็กหญิงภัทรสุดา สมขุนทด

๐๕/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๖๘
เด็กหญิงวรญา ยางงาม

๒๒/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๖๙
เด็กชายเจษฏา ยศปญญา

๒๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๐๗๐
เด็กหญิงปริฉัตร ผลจันทร์

๐๗/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๗๑
เด็กหญิงรสิสรา จันเสน

๒๕/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเนินมะปราง วัดเนินมะปราง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๗๒
เด็กชายกันตพล เจริญศรี

๒๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๗๓
เด็กชายนันทพงศ์ สุภะผล

๑๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๗๔
เด็กชายปริพัฒน์ โพธิวรรณ

์

๐๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๗๕
เด็กชายพัชรพล เอียมมา

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๗๖
เด็กชายอภิรักษ์ พิมหนู

๐๒/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๗๗
เด็กหญิงจารุวรรณ รอดสิน

๒๑/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๗๘
เด็กหญิงณัฐณิชา ด้วงพรม

๐๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๗๙
เด็กหญิงธัญชนก พะเทศ

๐๕/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๘๐
เด็กหญิงมัณยาภา ประสงค์

๐๓/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๘๑
เด็กหญิงเมฑิตา เทียนเซียะ

้

๑๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๘๒
เด็กหญิงรุ่งนภา ธนะมัน

่

๒๔/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๘๓
เด็กหญิงกิตติยา เพืองงาม

่

๐๑/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดบ้านมุง วัดบ้านมุง  

พล ๓๕๖๐/๓๐๘๔
เด็กหญิงสาวิตรี ตังจิว

๑๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๘๕
เด็กชายวิชยา ด้วงพรม

๐๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๘๖
เด็กชายศิริชัย จันทร์แจ่ม

๑๗/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๘๗
เด็กหญิงชนัญธิดา พาลี

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๘๘
เด็กหญิงกัญญยพัชร บุญประโคม

๐๕/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๘๙
เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญจันทึก

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๙๐
เด็กชายณัฐวุฒิ บุญมาก

๑๙/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๙๑
เด็กชายคุณาวุฒิ ศรทอง

๒๔/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๙๒
เด็กหญิงศิริพร พิมพฤกษ์

๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๙๓
เด็กชายธีรภัทร ดอกคำ

๐๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๙๔
เด็กชายจักรกิตต์ ท่อมลิต

๐๖/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๙๕
เด็กชายจักรกฤษ ปดมา

๐๗/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

วัดบ้านใหม่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๙๖
เด็กชายนนทพัทธ์ อ่อนตานา

๑๑/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๙๗
เด็กชายเมธาสิทธิ

์

เรียวภูเขียว

้

๐๕/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๙๘
เด็กหญิงอรวรา ภูมิชาติ

๑๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๕๖๐/๓๐๙๙
เด็กชายพรพิพัฒน์ พิมพา

๑๗/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๕๖๐/๓๑๐๐
เด็กหญิงปรารถนา พรมรักษา

๑๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๕๖๐/๓๑๐๑
เด็กหญิงฤทัยชนก ไชยวงศ์จันทร์

๐๑/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง
วัดหัวเขาศรีศรัทธาราม

 

พล ๓๕๖๐/๓๑๐๒
เด็กชายกมลวัทน์ ไทยปราณีต

๑๐/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๐๓
เด็กชายธนกฤต มูลนาม

๒๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๐๔
เด็กชายภูริพัฒน์ นามนาง

๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๘๙ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๑๐๕
เด็กชายนรวิชญ์ พันธุ

๑๓/๐๖/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๐๖
เด็กหญิงวรัชญา สนใจ

๑๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๐๗
เด็กหญิงพรจิตตรา คงทัน

๒๘/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๐๘
เด็กหญิงศศิกร โสไธสง

๑๐/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๐๙
เด็กหญิงปราณี เนาวบุตร

๒๗/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๑๐
เด็กชายสุทธา กลินกระโทก

่

๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๑๑

เด็กชายอติรุจ แสงทองคำ
๑๗/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๑๒

เด็กชายชญานนท์ รอดแสวง
๑๘/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๑๓

เด็กชายชาคริต บุญตา
๐๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๑๔

เด็กหญิงเกวลิน วังแก
๒๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๑๕

เด็กชายคฑาวุธ บุรีรัมย์
๐๓/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๑๖

เด็กหญิงปุณยนุช แก้วกระจ่าง
๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๑๗

เด็กชายธัชชัย รอดแสวง
๒๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๑๘

เด็กหญิงวราพร เทียงไธสง

่

๒๐/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๑๙

เด็กชายวิทวัส อำอยู่
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๒๐
เด็กหญิงอนุธิดา ยังนา

๒๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๒๑

นายฉัตรชัย ตีบชาวนา
๑๕/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๒๒

เด็กชายปรเมศ โพธิขำ

์

๑๘/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๒๓

เด็กชายฐิราชัย กุนสง
๐๕/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๒๔

เด็กชายสุรชาติ ยนสำอางค์
๑๗/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านซำรัง วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๒๕

เด็กชายมนตรี คงปราบ
๐๑/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๒๖

เด็กชายศุภกิจ นาคครุฑ
๓๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๒๗

เด็กชายสุกฤษฎิ

์

จันทร์จำนงค์
๐๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๒๘

เด็กชายธีรภัทร ตุดบาง
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๒๙

เด็กชายพิสิษฐ์ แตงแก้ว
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๓๐
เด็กชายเชษฐา มาลัย

๑๘/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๓๑

เด็กชายระพีพัฒน์ คงปราบ
๐๔/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๓๒

เด็กชายธนดล กาทัก

๒๓/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๓๓

นายวรุตม์ โพธิสิง

์

๒๒/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนบ้านนำปาด วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๓๔

เด็กหญิงศิริขวัญ สีหะวงษ์
๐๖/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๓๕

เด็กหญิงธัญชนก สีสุธรรม
๒๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๓๖
เด็กหญิงชวัลลักษณ์ สีสุธรรม

๐๓/๐๕/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๓๗

เด็กชายวิทวัส ยศปญญา
๑๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๓๘

เด็กหญิงกัญญากร พลเคน
๐๗/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๓๙

เด็กหญิงวรนิษฐา หารภิรมน์
๑๐/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๐ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๑๔๐
เด็กหญิงศิริพร สีหะวงษ์

๓๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๔๑

เด็กหญิงกชพร อ่อนสี
๑๖/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๔๒

เด็กหญิงอังคณา วงค์สีดา
๐๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๔๓

เด็กหญิงชฎาพร แดงด่วน
๐๕/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๔๔

เด็กหญิงกิตติวรรณ โภคา
๒๙/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดปลวกง่าม วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๔๕

เด็กหญิงอทิติยา โม้วงษ์
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๔๖

เด็กหญิงวิราวรรณ ใจสมัคร
๑๕/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๔๗

เด็กหญิงปนัดดา กาสา
๑๔/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๔๘

เด็กหญิงสุภาวิตรา คงอินทร์
๐๕/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๔๙

เด็กหญิงอุมาพร ทิวทอง
๐๖/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๕๐
เด็กหญิงนันทพร นามศิริ

๑๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๕๑

เด็กหญิงวิชาดา โสภี
๐๓/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๕๒

เด็กหญิงคีตภัทร กงจิว

๋

๐๔/๐๔/๒๕๕๐
โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๕๓

เด็กชายลัทธพล อ่อนคำมา
๐๑/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๕๔

เด็กชายเกียรติศักดิ

์

ทิสันเทียะ
๒๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๕๕

เด็กชายธีรพัฒน์ กงเพชร
๑๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๕๖

เด็กชายนพเก้า แสงสว่าง
๒๔/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๕๗

เด็กชายธนวัฒน์ ยุบลศาสตร์
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๕๘

เด็กหญิงกันธิชา สุขสาร
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๕๙

เด็กหญิงสาธิดา วังคีรี
๑๘/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๖๐
เด็กหญิงชญาภา โกทัน

๒๙/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๖๑

เด็กหญิงเกวลิน สุวรรณประทีป
๒๘/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๖๒

เด็กหญิงพัชรินทร์ กงจิว

๋

๒๘/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๖๓

เด็กชายสุทธิพจน์ น้อยขวัญ
๑๗/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๖๔

เด็กชายธีรภัทร สุขสาร
๒๕/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๖๕

เด็กหญิงลลิตา สร้อยคูบัว
๑๔/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๖๖

เด็กชายวัชระ สังข์เทศ
๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๖๗

เด็กชายพรชัย อุ่นเมือง
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๖๘

เด็กหญิงเพชรนำผึง

่

โกทัน
๒๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๖๙

เด็กชายศุภกิตต์ วงศ์ไทย
๑๙/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ วัดซำรัง  

พล ๓๕๖๐/๓๑๗๐
เด็กชายชีวานนท์ โชมขุนทด

๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๗๑

เด็กหญิงกิตติวรรณ สอนศรี
๒๒/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๗๒

เด็กหญิงไพรินทร์ สิงห์เถือน

่

๑๗/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๗๓

เด็กชายพีรพงษ์ ยางนอก

๑๑/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๗๔

เด็กหญิงณัฐกาญน์ เหวิจิตร
๒๑/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขีเหล็ก

้

วัดสามัคคีธรรม  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๑ / ๑๐๐

้
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ชือ
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๑๗๕

เด็กชายพีรพล คงมังคละ
๐๑/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๗๖

เด็กชายธนพัฒน์ เมฆอ้อย
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๗๗

เด็กชายธีรวัช จันทรโชติ
๒๑/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๗๘

เด็กชายธนภัทร ฟาคะนอง
๒๑/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๗๙

เด็กหญิงจิราภรณ์ เปรมกมล
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๘๐
เด็กหญิงอมรรัตน์ ผิวบางกูล

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๘๑

เด็กหญิงอินทุกร ยศพิมพ์
๐๘/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๘๒

เด็กหญิงธัญชนก พรมรักษา
๒๙/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๘๓

เด็กหญิงเสาวรส อินต๊ะนิล
๒๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๘๔

เด็กชายศุภโชค บัวลม
๒๕/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๘๕

เด็กหญิงสุพรรณษา วงษ์ษา
๒๒/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๘๖

เด็กชายธัชพล เรียวภูเขียว

้

๑๐/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๘๗

เด็กหญิงศิรภัสสร พิมพ์เสนา
๐๓/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านผาท่าพล วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๘๘

เด็กหญิงปาลิตา เหล่าไธสง

๑๙/๑๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๘๙

เด็กหญิงอโรชา ชัยสิทธิ

์

๐๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๙๐
เด็กหญิงธีราภรณ์ รองปญญา

๒๖/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๙๑

เด็กหญิงรพีพร แก้วกงพาน
๐๖/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๙๒

เด็กชายรัฐภูมิ มารู
๑๐/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๙๓

เด็กชายวรวัฒน์ ศรีสุข
๒๗/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๙๔

เด็กชายเริงชัย กัญหา
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วัดสามัคคีธรรม  

พล ๓๕๖๐/๓๑๙๕

เด็กชายกนก ศรีวิชา
๒๕/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๑๙๖

เด็กหญิงสร้อยสุดา ชัยเดช
๐๙/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๑๙๗

เด็กชายนวพันพงษ์ สุขสวัสดิ

์

๐๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๑๙๘

เด็กหญิงมัทนา พัสดร
๐๕/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๑๙๙

เด็กหญิงรัศมีดาว จันทร์สี
๑๔/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๐๐
เด็กหญิงวราภรณ์ ศรีดา

๐๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๐๑
เด็กหญิงธันยพร กันนะราช

๒๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๐๒
เด็กหญิงบัณฑิตา กะทะแก้ว

๑๐/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๐๓
เด็กชายศรุต รวมพร

๒๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๐๔
เด็กชายรามินทร์ บุญพวง

๒๓/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๐๕
เด็กหญิงชฎาพร ไวยธัญญกิจ

๑๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๐๖
เด็กหญิงสุดารัตน์ ดวงศรี

๒๙/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๐๗
เด็กหญิงวารี บุญเศษ

๑๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๐๘
เด็กหญิงสุภาภรณ์ โพธิจันทร์

์

๒๑/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๐๙
เด็กหญิงธันยพร ขุนชำนาญ

๐๓/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๒ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๒๑๐
เด็กชายณัฐนันท์ นิลพันธ์

๐๗/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๑๑

เด็กชายธนวัฒน์ อิมทับ

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๑๒

เด็กชายคงเดช ดวงศรี
๑๙/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๑๓

นายอิงครัต กันนะราช
๒๕/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๑๔

นางสาวจิราภรณ์ กำมา

๒๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๑๕

นายชฎายุทธ ชมพูพิชญกุล
๑๑/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๑๖

นางสาววิมลพร สีบุญ
๐๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๑๗

นางสาวสุจิตตรา วีราทรกุลนันทร์
๑๐/๐๓/๒๕๔๔

โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๑๘

เด็กชายปรเมษฐ์ แสงคำ
๐๙/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๕๖๐/๓๒๑๙

เด็กหญิงชนิกานต์ ศรีดา

๒๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านพุกระโดน วัดพุกระโดน  

พล ๓๕๖๐/๓๒๒๐
เด็กหญิงณัฐนิชา มีนนท์

๒๔/๐๘/๒๕๔๙

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๒๑

เด็กหญิงอภิชญา ปาดจัก
๒๑/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๒๒

เด็กชายนวพล ปุณะตุง
๒๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๒๓

เด็กหญิงทิพย์วิภา มณีพันธ์
๒๐/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๒๔

เด็กชายสิทธิศักดิ

์

โชโต
๐๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย วัดวังไทรย้อย  

พล ๓๕๖๐/๓๒๒๕

เด็กหญิงกุลยา แสงจันทร์
๒๒/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๕๖๐/๓๒๒๖

เด็กหญิงสุดารัตน์ ทิมสันเทียะ

๑๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านเขาเขียว วัดเขาเขียว  

พล ๓๕๖๐/๓๒๒๗

เด็กชายภูริภัทร สีนาจันทร์
๐๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๒๘

เด็กหญิงกชกร การกล้า
๐๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๒๙

เด็กชายถิรวัฒน์ สารรัตน์
๑๖/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๓๐
เด็กชายธนศิลป ชีไธสง

๒๒/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๓๑

เด็กชายพงศกร สายสี

๑๑/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๓๒

เด็กชายฐปนา แคนเภา
๐๘/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๓๓

เด็กหญิงลลิตา เรียงแหร่ม
๒๗/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๓๔

เด็กหญิงจิราวรรณ ผิวทอง

๑๒/๑๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๓๕

เด็กหญิงสุทธิดา จันทา

๑๕/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๓๖

เด็กชายชัชพงษ์ โสประดิษฐ์
๓๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๓๗
เด็กหญิงพิมพ์พลอย เอียมมา

่

๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๓๘

เด็กชายวรพงศ์ ชุมเสนา
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๓๙

เด็กชายแอนดริว อีเด็น
๑๒/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๔๐
เด็กหญิงพิยดา โต๊ะชาลี

๓๐/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๔๑

เด็กหญิงวรรณิภา คำมี
๑๐/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๔๒

เด็กชายวิวรรธน์ เมืองตา
๑๐/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านวังขวัญ
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๔๓

เด็กหญิงธนากร อัมพร
๑๓/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านหนองดู่
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๔๔

เด็กชายวิทวัส มณีธรรม
๐๒/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๓ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๒๔๕

เด็กชายภูมินทร์ บัวสนธิ

์

๒๖/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๔๖

เด็กหญิงสิราวรรณ ศรีปญญา
๑๓/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๔๗

เด็กหญิงนันทภัต รักษา
๐๔/๐๕/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๔๘

เด็กหญิงนรินทร ทองเพชร
๐๓/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๔๙

เด็กหญิงสุรีย์นิภา โขนชัยภูมิ

๒๗/๑๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๕๐
เด็กชายชัยวุฒิ สุจริต

๒๗/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๕๑

เด็กหญิงจารุมน ฉิมจีน
๑๔/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๕๒

เด็กหญิงอรัชพร บุญเลิศ
๑๔/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๕๓

เด็กชายณัฐวัตร หาญคำ

๑๗/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๕๔

เด็กชายธนัท มันคง

่

๒๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๕๕ เด็กหญิงศิวเปยญานนท์
เจียมสูงเนิน

๑๓/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๕๖

เด็กชายพิษณุชัย สายแสง
๐๘/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๕๗

นายสิทธิพล เครือคำจิว

๋

๒๒/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๕๘
นางสาวเกษฎาภรณ์ ปารักษา

๒๓/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๕๙

เด็กหญิงผุสชา เกษามา
๒๐/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๖๐
นางสาวอรณิชา แสนสำอางค์

๒๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๖๑

นายเจษฎา ศรีธิ
๑๓/๐๗/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๖๒

นายธนวัฒน์ แซ่ตัน
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๖๓

นายนราธิป รินทอง
๐๔/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๖๔

นางสาวกัญญาภัค วงศ์ศรีรัตน์
๑๒/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๖๕

เด็กหญิงขวัญพิชชา คุ้ยคง
๑๐/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๖๖

นางสาวเจนจิรา เทียงธรรม

่

๐๖/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๖๗

นางสาวพรทิพย์ พลอยคำ
๐๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๖๘

เด็กหญิงพิมพ์ชนก ถิระการ
๑๑/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๖๙

นางสาวภาวิณี ชอุ่มแสง
๒๓/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๗๐
เด็กหญิงวริศรา ปราณีตพลกรัง

๐๔/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๗๑

นายวีรภัทร แสนจันทร์
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๗๒

นายอดิศักดิ

์

ดามี
๐๗/๑๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๗๓

เด็กหญิงสุนิสา พาสารี
๒๙/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๗๔

นางสาวกนกวรรณ มหาทา
๐๑/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๗๕

นางสาวขจีพรรณ ศรีฟอง
๑๔/๐๘/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๗๖

นางสาวกัลยรัตน์ กิงแก้ว

่

๑๑/๑๐/๒๕๔๒

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๗๗

นางสาวเรวดี เงินโฉม
๐๑/๐๓/๒๕๔๓

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๗๘

นางเพชรรุ้ง ธนูสา
๒๓/๐๗/๒๕๒๘

โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
วัดหนองดู่สามัคคีธรรม

 

พล ๓๕๖๐/๓๒๗๙

เด็กชายศรัญยู นุชพ่วง

๑๘/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๔ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๒๘๐
เด็กชายภูริรักษ์ ภู่ฤทธิ

์

๑๑/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๘๑

เด็กชายกฤตพร แก้วมี
๒๓/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๘๒

เด็กชายศราวุธ เรืองกุล
๐๒/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๘๓

เด็กหญิงอรรัมภา จำปาทอง
๒๒/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๘๔

เด็กหญิงศุภัทรา แก้วยอด
๑๓/๐๓/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๘๕

เด็กหญิงสุลลิตา นุชพ่วง
๒๐/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๘๖

เด็กหญิงกัญญาณี ฉิมปราง

๑๒/๑๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๘๗

เด็กหญิงสุภัสสร เย็นแย้ม
๒๔/๐๒/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๘๘

เด็กหญิงกรรณิกา อยู่สุข
๐๔/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๘๙

เด็กหญิงปยธิดา ชูแสงทอง
๑๗/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๙๐
เด็กหญิงพรรณิภา คงคอน

๒๔/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๙๑

เด็กชายปยพัชร ขุนทอง
๒๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๙๒

เด็กชายพุฒิธร นาคทอง
๐๒/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๙๓

เด็กชายจิรพัฒน์ ขจรศรี
๒๖/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๙๔

เด็กชายศุภเสกข์ เย็นแย้ม
๒๖/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๙๕

เด็กชายรวิพล จำปาทอง
๐๒/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๙๖

เด็กชายภัคพงษ์ พัฒิยะ

๑๖/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๙๗

เด็กชายภัทรพล อนุศาสตร์
๐๖/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๙๘

เด็กชายกิตตินันท์ กลินกรุด

่

๒๔/๐๓/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๒๙๙

เด็กชายจักรพรรดิ ใจเอือ

้

๒๔/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๐๐
เด็กชายรพีภัทร คำเล็ก

๐๑/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๐๑
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ สังคุ่ย

๑๖/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๐๒
เด็กหญิงญาณศิริ แย้มแสง

๒๐/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๐๓
เด็กหญิงศุภาวรรณ ถินทับ

๒๔/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๐๔
เด็กหญิงณิชา ทศเชย

๒๒/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๐๕
เด็กหญิงสิตานัน สัมมามิตร

๐๕/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๐๖
เด็กหญิงกันต์ตา อยู่สุข

๐๒/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๐๗
เด็กชายชนกชนม์ บุญขำ

๑๔/๑๐/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๐๘
เด็กหญิงระพีพรรณ คงคอน

๑๔/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๐๙
เด็กชายสุทธิพงศ์ พรมปอม

๐๘/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๑๐
เด็กชายสรวิศ ขำภู่

๐๔/๐๕/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๑๑

เด็กหญิงภรณ์ระวี จูจันทร์
๑๗/๐๑/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๑๒

เด็กชายจตุพล แซ่ตัน
๒๙/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๑๓

เด็กหญิงอรปรียา นาคหัสดี
๑๐/๐๕/๒๕๔๘

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๑๔

เด็กหญิงศุภานัน ปนโล้
๒๒/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๕ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๓๑๕

เด็กชายวันชนะ เรืองทอง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๑๖

เด็กหญิงวิดาภา ชามัง

๒๑/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๑๗

เด็กหญิงพรพรหม สหะชาติ

๑๗/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวัดจอมทอง วัดจอมทอง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๑๘
เด็กหญิงบุญญารัตน์ มากลิน

่

๐๔/๐๓/๒๕๕๐
โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๕๖๐/๓๓๑๙

เด็กหญิงสิริวิมล คงพันธ์
๒๖/๐๙/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๕๖๐/๓๓๒๐
เด็กชายปรเมศวร์ งามขำ

๐๕/๐๖/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๕๖๐/๓๓๒๑

เด็กชายรชต หมีนิม

่

๓๐/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนวัดท่าตะเคียน วัดท่าตะเคียน  

พล ๓๕๖๐/๓๓๒๒

เด็กหญิงกรรณิกา วงษ์เขียน
๒๘/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๒๓

เด็กหญิงนภัสสร ดอนไพร

๒๓/๑๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๒๔

เด็กชายกฤษฎากร กงเกตุ

๒๕/๑๒/๒๕๔๕
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๒๕

เด็กชายกิตติพงศ์ บุญเพ็ง
๒๓/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๒๖

เด็กชายธีรภัทร พรมทัต
๒๖/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๒๗

เด็กชายวชิระ บุญธรรม
๑๔/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๒๘

เด็กชายอดิศักดิ

์

ทับทัง

่

๓๐/๑๒/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๒๙

เด็กชายธนกร วงษ์เขียน
๐๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๓๐
เด็กชายภัคพล หมอรักษา

๒๕/๐๒/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๓๑

เด็กชายวีรชิต จำปานา
๒๓/๐๘/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๓๒

เด็กชายวิชชากร คงทวี
๑๕/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๓๓

เด็กชายอรรลาภ ภักดีผล
๐๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๓๔

เด็กหญิงอภิสรา เมืองช้าง
๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๓๕

เด็กหญิงจันนิภา เทียนแย้ม
๐๕/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๓๖

เด็กหญิงพรพิพัฒน์ เรืองทัพ
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๓๗

เด็กหญิงนภัสสร ยิมทองสุข

้

๓๐/๐๑/๒๕๔๗
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๓๘

เด็กหญิงศศิมา คล้อยชาวนา
๐๗/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๓๙

เด็กหญิงบงกชพร บุญทรัพย์
๑๐/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๔๐
เด็กหญิงอภิกษณา ชัยลังกา

๑๙/๐๗/๒๕๔๖
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๔๑

เด็กหญิงกรรณิการ์ รอดสุข
๑๐/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๔๒

เด็กหญิงสุการณ์ดา ดีวังยาง
๑๔/๐๔/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๔๓

เด็กหญิงแพรววนิต อามาตย์พล
๐๑/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๔๔

เด็กหญิงณัฐฐิรา กุลคง
๒๙/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๔๕

เด็กชายรัฐภูมิ มีศิลป
๒๘/๐๓/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๔๖

เด็กหญิงทิตยา กันศรี
๐๑/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๔๗

เด็กชายธนาทร ปะระไทย
๑๖/๐๖/๒๕๔๖

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๔๘

เด็กชายอรรถพล สุ่มเมา
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริวศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

้

วัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลง

 

พล ๓๕๖๐/๓๓๔๙

เด็กหญิงสุภัสสร กันจู
๑๐/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๖ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๓๕๐
เด็กชายธนิสร ทองสุข

๐๗/๐๖/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๕๑

เด็กชายบรรณวัชร หมืนราชา

่

๐๖/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๕๒

เด็กชายรพีภัทร ยกเสียน

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๕๓

เด็กชายพิพัฒพงศ์ ยกเลียน

้

๑๘/๐๙/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๕๔

เด็กชายบัณฑัต เรืองจุ้ย
๒๖/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๕๕

เด็กหญิงพัชรา ทองสุข
๑๗/๐๒/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๕๖

เด็กหญิงณัฏฐธิดา สีเงินยวง
๓๐/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๕๗

เด็กชายณัฐสิทธิ

์

ขวัญคุ้ม
๐๕/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านคลองเมือง วัดคลองเมือง  

พล ๓๕๖๐/๓๓๕๘

เด็กชายณัฐฏ์ธร ธิติธนวัฒน์
๓๐/๐๗/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๕๙

เด็กชายรพีพัฒน์ ทองคงหาญ
๐๔/๐๓/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๖๐
เด็กชายเอกภูมิ โพธิทอง

์

๐๑/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๖๑

เด็กหญิงกัลยา กรพรม
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๖๒

เด็กหญิงนุสรา กุงหล้า
๒๘/๐๑/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๖๓

เด็กชายกิจชัย อินนิมิตร
๐๖/๑๐/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๖๔

เด็กชายชัยวัทน์ รัตนทิพย์
๓๑/๐๘/๒๕๔๗

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๖๕

เด็กหญิงณัฐวรรณ ฆ้องบ้านโข้ง
๐๒/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๖๖

เด็กหญิงศุภัสสร สระทองย้อย
๑๑/๐๒/๒๕๔๘

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๖๗

เด็กชายจักริน ด่านไชยกูล
๑๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๖๘

เด็กชายวัชรพล ชมชาติ
๑๐/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๖๙

เด็กหญิงจันทร์แรม เพ็ชรเกลอ
๐๑/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๗๐
นางสาวนิรมล นำน้อย

๒๘/๐๘/๒๕๔๔

โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วัดวังประดู่  

พล ๓๕๖๐/๓๓๗๑

เด็กชายกรวิชญ์ กันสุทธิ
๐๘/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๗๒

เด็กชายทัตเทพ บุตรสีทา
๒๒/๐๑/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๗๓

เด็กชายนภัสสร รอดแจ่ม
๓๑/๑๐/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๗๔

เด็กชายสรยุทธ สูงนนท์
๐๑/๐๔/๒๕๕๐

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๗๕

เด็กหญิงวิไลวรรณ จันทร์แจ่ม
๑๔/๐๗/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๗๖

เด็กชายวสุธา วงวิสาร
๒๕/๐๔/๒๕๔๙

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๗๗

เด็กหญิงวรัทยา ยวนแห่ว
๐๔/๑๒/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๗๘

เด็กชายศิรวัฒน์ ด้วงหลิว

่

๒๖/๑๑/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๗๙

เด็กหญิงธัญชนก แก้วใหญ่
๓๐/๐๘/๒๕๔๘

โรงเรียนบ้านนำพริก วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๘๐
เด็กชายกรณ์ดนัย แสงบุตรดี

๐๖/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๘๑

เด็กชายนันทพงศ์ อุบลม่วง

๒๒/๑๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๘๒

เด็กชายวรเวช ตาสี
๑๐/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๘๓
เด็กหญิงสุพัทธราพร คำเปา

๒๐/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๘๔

เด็กชายเดชนรินทร์ พิมพล
๑๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๗ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๓๘๕

เด็กชายธรรณธร หมืนพันธุ์

่

๒๔/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๘๖

เด็กหญิงชุติมา แสงบุดดี
๒๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๘๗

เด็กหญิงนำทิพย์ สุทธิ
๒๙/๐๗/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๘๘

เด็กหญิงปทมา โคตรภูเขียว
๒๒/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๘๙

เด็กหญิงปยะมาศ หุมห้อง
๑๐/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๙๐
เด็กชายกิตติศักดิ

์

พิมพล
๐๗/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๙๑

เด็กชายภูวพัทร ปนนันทา
๒๙/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๙๒

เด็กชายยศพนธ์ สุทธิ
๓๑/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๙๓

เด็กหญิงกิจรดา พันโสดา
๑๓/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๙๔

เด็กหญิงธวัลรัตน์ นนทะโคตร
๑๕/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๙๕
เด็กหญิงธัญญารัตน์ แก้วใหญ่

๑๐/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๙๖

เด็กหญิงปริยาภัทร จันทร์โน
๑๓/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๙๗

เด็กหญิงพรพิมล พันไชยา

๑๔/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๙๘

เด็กหญิงวาธิณี จันคีรี
๐๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๓๙๙

นางสาวสุนิษา แซ่ลี
๒๙/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๐๐
เด็กหญิงอภัสรา พุกอูต

๓๑/๐๕/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๐๑
เด็กชายณัชพล แสนดา

๐๗/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๐๒
เด็กชายนวพล แบบกัน

๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๐๓
เด็กชายวิศรุต สมศรี

๒๑/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๐๔
เด็กชายสาทิตย์ ใบยา

๐๙/๐๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๐๕
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ดรุณพันธ์

๓๑/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๐๖
เด็กหญิงมุทิตา สีบุญ

๒๐/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๐๗
เด็กหญิงสุวพัชร จิดา

๒๖/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๐๘
เด็กหญิงอัจฉรา บรรทึก

๑๕/๐๔/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๐๙
เด็กหญิงชุติมา ภาละบาล

๑๙/๐๑/๒๕๔๖

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๑๐
นายอภิชัย เอียมโซ้

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๑๑

นางสาวชุติมา พลสอนดา
๑๕/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๑๒

เด็กหญิงชุติมา เอียมโซ้

่

๒๓/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๑๓

นางสาวรัชดาภรณ์ หิมโสภา
๒๔/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๑๔

นางสาวสนธรี จันทร์โน
๒๐/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๑๕

นางสาวสุนันธา หมูปน
๐๙/๐๖/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๑๖

นายธีรภัทร นุบุญมา
๐๗/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๑๗

นายปยะโชค แสงบุดดี
๒๓/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๑๘

นางสาวกัญญานัฐ หมืนพัน

่

๐๑/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๑๙

เด็กหญิงดวงหทัย จีนทิม
๒๙/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๘ / ๑๐๐

้



ศ.๘

 

เลขที

่

ชือ

่

นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๔๒๐
เด็กหญิงนุชจรินทร์ วันกิง

่

๑๙/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๒๑

เด็กหญิงรพีพร เชือบุญมี

้

๒๘/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๒๒

เด็กหญิงวรดา โสประดิษฐ
๒๐/๐๕/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๒๓

เด็กหญิงอรอุมา ขันตีมิตร
๒๐/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๒๔

นายจักรกฤษณ์ ยานาบัว
๐๗/๐๕/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๒๕

นายณัฐวุธ ตาสี
๐๕/๐๕/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๒๖

นายธีรทัด แสนราช
๑๘/๑๐/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๒๗

นายธีรนันท์ ใจสอน
๑๖/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๒๘

นายศรายุทธ อุประปุย
๑๓/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๒๙

นายสราวุฒิ บุญธรรม

๒๑/๑๒/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๓๐
นางสาวจุฑามาศ จันทร์ริศิ

๐๗/๐๔/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๓๑
นางสาวประกายดาว สักนำ

๑๒/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๓๒
นางสาวลัดดาวรรณ ช้อนพร

๑๘/๐๒/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๓๓

นางสาวสุธิดารัตน์ ใจสอน
๒๙/๐๙/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๓๔

นายกชกร สุทธิ
๑๘/๐๖/๒๕๔๓

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๓๕

นายกัณต์อเนก ผสม
๑๕/๐๔/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๓๖

นายธิติพงศ์ แก้วเข้ม
๐๓/๐๑/๒๕๔๔

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๓๗

นายศิริชัยภัทร วิสูงเล
๓๐/๐๗/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๓๘

นายกิตติภัทร์ พิมพล

๒๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนยางโกลนวิทยา วัดนำพริก  

พล ๓๕๖๐/๓๔๓๙

เด็กชายพชร ใบรักษ์
๑๑/๐๔/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๔๐
เด็กหญิงอมลวรรณ อุไรสาย

๒๑/๐๖/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๔๑

เด็กหญิงศิริกัญญา ศิลา
๒๑/๐๙/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๔๒

เด็กหญิงสิริฉัตร เก่าบ้านใหม่
๒๓/๐๗/๒๕๔๘

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๔๓

เด็กชายภควัฒน์ บัวแย้ม
๑๑/๐๙/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๔๔
เด็กหญิงกัญญาพัชร จินดาพงษ์

๒๕/๑๐/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๔๕

เด็กชายนนทสิทธิ

์

ศิลา
๑๖/๐๑/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๔๖

เด็กชายปธานิน ทองมาก
๐๕/๑๑/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๔๗

เด็กหญิงจิรัชญา ขำนำคู้
๐๘/๐๒/๒๕๔๗

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๔๘

เด็กชายธนาวุฒิ ประหยัดทรัพย์
๑๔/๐๗/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๔๙

เด็กชายนภัสกร ทับใหญ่
๐๒/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๕๐
เด็กหญิงจิราพัชร ปนคุ่ย

๑๒/๐๒/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๕๑

เด็กหญิงพนิดา แก้วสุวรรณ์
๐๔/๑๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๕๒

เด็กหญิงวรรณนิภา สุดวังยาง
๐๒/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๕๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ ยอดนุ่ม
๐๑/๑๐/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๕๔

เด็กหญิงอภิญญา ศรีวะรมย์
๒๙/๐๙/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

ธรรมศึกษาชันโท  คณะจังหวัดพิษณุโลก  ๙๙ / ๑๐๐
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นามสกุล เกิด สังกัดองค์กร/ สถานศึกษา สังกัดวัด หมายเหตุ

พล ๓๕๖๐/๓๔๕๕

เด็กชายณัฐวุฒิ ถาริยะ
๑๓/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๕๖

เด็กชายอัครวินท์ อินทร์อักษร
๐๘/๐๖/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๕๗

เด็กหญิงกมลวรรณ รูปพรมราช
๑๕/๐๓/๒๕๔๖

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๕๘

เด็กหญิงสุภาภรณ์ อุ่มประโคน
๑๐/๑๑/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๕๙

เด็กชายกฤษดา อังคณา
๑๙/๐๔/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๖๐
เด็กหญิงจารุวรรณ คุ้มขำ

๐๖/๐๘/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๖๑

นางสาวธนพร จินดาพงษ์
๐๓/๑๒/๒๕๔๔

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๖๒

เด็กหญิงบวรรัตน์ เขมรัตน์สุขโชติ
๑๗/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๖๓

เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วเอียม

่

๐๓/๐๒/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๖๔

เด็กหญิงอินทิรา เนียมกลาง
๑๒/๐๓/๒๕๔๕

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๖๕

นายกรรชัย แก้วโบราณ
๒๕/๑๐/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๖๖

นายอธิวัช อินสลุด
๐๑/๑๑/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๖๗

นายสิทธิชัย บุญมา
๒๐/๐๙/๒๕๔๓

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๖๘

นางสาวทมลวรรณ บุญมี
๒๗/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๖๙

นางสาวธนาภา สมมณี
๒๑/๐๘/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๗๐
นางสาวอัญชลีพร อู่ไทย

๑๖/๑๑/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

พล ๓๕๖๐/๓๔๗๑

นางสาวฐิดารัตน์ คำนวนฟน
๑๗/๐๓/๒๕๔๒

โรงเรียนวังนำคู้ศึกษา วัดสันติวัน  

รับรองตามนี

้

(พระธรรมรัตนดิลก)

ผู้อำนวยการกองตรวจใบตอบธรรมศึกษาชันโท

้

๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
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